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رهبر انقالب اسالمی در دیدار با اعضای هیأت دولت

توجه به بنگاه های متوسط و 
کوچک رکن اصلی اقتصاد 

مقاومتی است
 ایرنا -- رهبر انقالب نگاه ویژه دولت به بنگاه های متوسط 
و کوچک را خواستار شدند و افزودند: این نگاه ویژه، رکن 
آن  مسؤوالن  همه  که  است  مقاومتی  اقتصاد  در  اصلی 
را پسندیده اند و قول اجرا داده اند که البته کارهایی هم 

شده است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، 
در  چهارشنبه  روز  صبح  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
به  اشاره  با  دولت،  هیأت  اعضای  و  رئیس جمهور  دیدار 
و  به مردم  از فرصت خدمت  لزوم قدرشناسی مسوولین 
ضرورت همکاری و هم افزایی قوای سه گانه، »اقتصاد« و 
»فرهنگ« را دو مساله مهم کشور خواندند و با تأکید بر 
توجه کامل مسووالن به »تولید داخلی« به عنوان »کلید 
درباره  را  مهمی  نکات  موجود«،  مشکالت  حل  اصلی 
»رهایی کشور از وابستگی به درآمد نفت«، »توجه ویژه 
به بخش های پیشران اقتصادی نظیر مسکن، کشاورزی و 
شرکت های دانش بنیان«، »ضرورت تغییر نگاه به تولید 
اقتصادی« و »لزوم جهت  کننده به عنوان رزمنده جنگ 
تأمین  به سمت  اقتصادی  پیشرفت  هدفگذاری  و  گیری 
بیان کردند و مسووالن  عدالت و ریشه کن کردن فقر« 
وزارتخانه ها و دستگاه های مرتبط با مقوله فرهنگ را به 
با هجوم  و هوشمندانه  مقابله جدی  و  بیشتر  حساسیت 
اخالقی  و  انقالبی  دینی،  مبانی  به  دشمن  جانبه  همه 

فراخواندند.
رهبر انقالب اسالمی در ابتدای این دیدار با تبریک عید 
موسی  امام  حضرت  والدت  روز  سال  و  غدیرخم  سعید 
بن جعفر علیه السالم و هم چنین هفته دولت، و گرامی 
داشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر گفتند: هفته 
دولت شاخص و نشانه ای است که با یادآوری خدمات و 
تالش های یک سال گذشته، از یک طرف می تواند مایه 
دلگرمی باشد و از طرف دیگر، چنانچه این تالش ها با دو 
شرط مهم »حرکت جهادی« و »نیت الهی« همراه شود، 

زمینه ساز برکات زیادی در جامعه خواهد شد.

موسم گزارش 
و افتتاح

  هر ساله هفته دولت بهانه ای 
از  مفصلی  گزارش های  دولتمردان  تا  می شود 
کارهای انجام شده در اختیار رسانه ها قرار دهند. 
پروژه هاست.  افتتاح  موسم  هفته  این  چنین  هم 
افتتاح  از  است.  برقرار  راه اندازی  یک جور مسابقه 
طرح های روستایی گرفته تاگشایش طرح های ملی 

دربرنامه مسوولین رده های مختلف قراردارد.
به یک  تقریبا  و  دارد  ادامه  این رسم سال هاست 
کار عادتی تبدیل شده است و بخشی از مردم نیز 
هر ساله چشم انتظار شنیدن گزارش فعالیت های 
سازمان ها و نهادهای رسمی هستند و هم خبرهای 

مربوط به راه اندازی طرح ها را تعقیب می کنند.
این هست که  مانده  میانه مغفول  این  در  آن چه 
می شد هفته دولت عالوه بر عرضه همین کارهای 
مرسوم، هفته نقد کارهای دولت هم باشد. اگر این 
این  دولت  برنامه های  تبلیغ  کنار  در  شود،  سنت 
امکان وجود داشت که با انتقاد از برنامه های ناپخته 
یا کم بهره، به رشد برنامه های سودمند کمک شود.

درست است که انتقاد امر زمان پذیر نیست همین 
گونه که افتتاح و راه اندازی یک پروژه به سرانجام 
رسیده نیاز به هفته خاص ندارد. اگر افتتاح به یک 
این  برای  بیشتر  می یابد  اختصاص  خاص  موسم 
هست که تمرکز افکار عمومی روی آن بیشتر شود. 
عالوه  دولت  هفته  در  می توان  استدالل  همین  با 
برگزارش کارها، به بیان نقص کارها هم پرداخت. 
تمرکز جامعه در این مورد نیز به رفع نواقص کمک 
از رسم سازی در  باشد که رسانه ها  خواهد کرد. 

این زمینه غافل نباشند.

                                          »مدیر مسوول«

سالمت باشیم
گشنيز با خواص فراوان!   

گردشگری برای همه
گذران چند روز استثنایی در 

طبيعت 
] تجهیزات در خدمت سفر [

گردشگری برای همه
دسترس پذیری؛ یک مطالبه 

اجتماعی است

کافه شهر
 پاسترناک و اندوه دکتر ژیواگو

درابره ابریس لئونیدوویچ اپسرتانک نویسنده 
رمان دکرت ژیواگو 6
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مدیرعامل اتحادیه تعاونی چایکاران 
کشور: 

 صندوق حمایت از توسعه صنعت 
چای کشور تنها سرپناه امن 

چایکاران است

تکه ای از من تکه ای از زمین
سفر خانواده سه نفره مان 

به استانبول 
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رهبر انقالب اسالمی در 
دیدار با اعضای هیأت دولت

توجه به بنگاه های 
متوسط و کوچک 

رکن اصلی اقتصاد 
مقاومتی است

تکلیف و تشویق استفاده از بندر چاهبار

امکاانت چاهبار در خدمت واردات و صادرات

دو کلمه حرف ورزشی

مدرن سازی بی دردسر نبود!
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 --- نیم نگاه ---

و مناطق مدیترانه  اروپا  بومی جنوب  گشنیز گیاه 
از  روید.  می  نیز  ایران  نقاط  بیشتر  در  است. 
زمان های قدیم وجود داشته و حتی مورد مصرف 

مصری ها بوده است. 
درمان  برای  و  می شناخته  را  گیاه  این  بقراط 
بیماري های مختلف از آن استفاده می کرده است. 

در قرون وسطی ضعف جنسی را با گشنیز درمان 
می کردند. 

گشنیز گیاهی است علفی و یک ساله، به رنگ سبز 
که ارتفاع آن تا 80 سانتیمتر نیز می رسد. برگ های 
آن به دو شکل ظاهر می شود آن هایی که در قاعده 
ساقه وجود دارد به شکل دندانه دار و دیگری در 

طول ساقه که باریک و نخی شکل می باشند. 
قسمت مورد استفاده گیاه ، ساقه و برگ و میوه آن 
است. میوه گشنیز گرد و به رنگ زرد می باشد. بوی 
تازه آن مطبوع نبوده و تقریبا بد بو است ولی بر اثر 
خشک شدن، این بو از بین رفته و خوشبو می شود. 
 Korio یونانی  لغت  از  گشنیز  التین  نام  حتی 

مشتق شده که به معنی بد بو است . 
■ تركیبات شیمیایی 

◄ در یک صد گرم گشنیز مواد زیر وجود دارد: 
آب 5/7 گرم، مواد چرب 15 گرم ،سلولز 38گرم ،اسانس1 
گرم، اسید اگزالیک 12 میلی گرم ،کلسیم 170 میلی گرم، 

ویتامین آ 200 واحد ،ویتامین ث 50 میلی گرم 
 مواد چرب گشنیز مرکب از اسید اولئیک، اسید پالمتیک، 

اسید لینولئیک و اسید پتروسه لینیک است . 
   A,C ویتامین  زیادی  مقدار  گشنیز  برگ های خشک  در 

یافت می شود. 
◄ خواص دارویی،خواص طبی گشنیز 

گشنیز و تخم گشنیز از نظر طب قدیم ایران سرد و خشک 
است. 

◄ خواص تخم گشنیز به این قراراست: 
--1 تخم گشنیز را پودر کرده و با نسبت مساوی با شکر 
و یا عسل مخلوط کنید برای تقویت بدن بسیار مفید است 

--2 معده را تقویت می کند 

--3 خوردن تخم گشنیز با غذا به هضم غذا کمک می کند 
--۴ ادرار آور است 

--5 قاعده آور است 
--۶ کرم های معده و روده را از بین می برد  

--7 برای برطرف کردن تب تیفوئید مفید است 
--8 خاصیت ضد باکتری دارد و بیماري های عفونی روده 

را برطرف می کند 
--۹ تب های نوبه ای را از بین می برد 

گشنیز  تخم  جوشانده  از  سینه  کردن  نرم  برای   10--
استفاده کنید 

--11 جوشانده تخم گشنیز خواب آور است 
--12 زکام را برطرف می کند 

--13 تخم گشنیز شیر را در مادران شیر ده زیاد می کند 
--1۴ برای تسکین درد دندان تخم گشنیز بجوید 

--15 تقویت کننده قلب است 
--1۶ جوشانده تخم گشنیز یا خوردن تخم گشنیز بوداده 

اسهال خونی را برطرف می کند 
■ خواص برگ و ساقه گشنیز 

 --1 گشنیز خواب آور است 
--2 مسکن و آرام کننده است 

را  پروتئینی  مواد  از  حاصله  های  مسمومیت   3--
برطرف می کند  

غذا  شدن  ترش  از  تا  بخورید  گشنیز  غذا  با   ۴--
جلوگیری کند 

--5 تشنگی را برطرف می کند 
--۶ طحال را تمیز و تقویت می کند 

--7 برای فتق مفید است  
سوپ  دهان  بد  بوب  کردن  برطرف  برای   8--

گشنیز بخورید 
--۹ دل درد را برطرف می کند 

■ طرز استفاده: 
◄ فرمول برطرف کردن بواسیر  

حدود 10 گرم تخم گشنیز را در ماهی تابه ریخته 
و بو بدهید تا رنگ آن قهو ه ای شود سپس آن را 
پودر کنید و با سرکه و یامشابه آن مخلو ط  کرده 

و چند روز آن را بنوشید تا بواسیر از بین برود 
◄ برای برطرف کردن دندان درد 

حدود 10 گرم تخم گشنیز را در چهار لیتر آب ریخته و 
بگذاریدبجوشد تا حجم آن به یک لیتر برسد آن را کمی 
سرد کنید و در دهان مضمضه کنید تا درد دندان برطرف 

شود 
◄ برای شستن دهان و دندان 

یک قاشق چاي خوری پودر تخم گشنیز را در یک لیوان  
آب جوش ریخته و به مدت 5 دقیقه دم کنید سپس آن را 

برای شستن دهان،  دندان و گلو غرغره کنید 
■ مضرات: 

گشنیز اگر به اندازه بکار رود هیج گونه ضرری ندارد ولی 
مصرف زیاد از حد آن تولید گیجی توام با خستگی شدید 
می کند و گاهی به خوابی عمیق و گنگ و بی حسی منجر 

می شود. 
دارویی  گیاهان  فروشگاه های  از  می توانید  را  تخم گشنیز 
چینی  جعفری  را  گشنیز  چیني ها  کنید.  خریداری 

Chinese Parsley  می نامند.

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

گشنيز با خواص فراوان!    با احتياط مصرف شود!]خیار چنبر[
بر اساس طب سنتی، طبع خیار چنبر بسیار سرد و تر 
است و خواص تقریبا مشابه با خیار برای آن ذکر شده است. 
زیر  موارد  شامل  چنبر  خیار  خواص  مهمترین  از  برخی   ●

می گردد:
● خاصیت مدر بودن یکی از ویژگی های خیار چنبر است 
و از این رو مصرف آن برای درمان بیماری های کلیه، دفع 
سنگ کلیه و مثانه و درمان سوزش ادرار مفید می باشد.در 
طب سنتی از تخم خیار چنبر برای درمان سوزاک استفاده 

می شود.
● یکی از خواص خیار چنبر کاهش فشار خون باال و کاهش 
مبتال  بیمارن  برای  ان  رو مصرف  این  از  است.  چربی خون 

به فشار خون باال و ناراحتی های قلبی مفید و موثر است.
● خیار چنبر حل کننده اورات و اسید اوریک است و نقرس 

را درمان می کند.
● با توجه به طبع بسیار سرد خیار چنبر، استفاده از آن برای 
افراد صفراوی مفید بوده و دارای خاصیت ضد صفرا میباشد.

● یکی از خواص خیار چنبر کمک به دفع سموم بدن است، 
بنابراین استفاده از آن برای درمان یرقان مفید می باشد. به 
این منظور به افرادی که دچار این بیماری هستند توصیه می 

شود بعد از غذا از خیار چنبر میل کنند.
● یکی از ویژگی های جالب و خواص خیار چنبر استفاده 
و استعمال موضعی آن برای تسکین درد سیاتیک و کاهش 
رنده  را  چنبر  خیار  منظور  این  به  است.  مفصلی  دردهای 
کرده، آن را با مقداری روغن کنجد و آرد جو مخلوط نموده، 

ضماد تهیه شده را بر روی محل درد قرار دهید.
● استفاده از ماسک خیار چنبر برای پوست مفید بوده، باعث 
حفظ نرمی و لطافت پوست شده، به دلیل میزان فراوان آب 
در این میوه برای رفع چین و چروک و حفظ جوانی پوست 
مناسب است. به طور کلی مواد موجود در خیار، از بروز چین 
و چروک و خطوط ریز روی پوست پیشگیری می کند و نقاط 

تیره ناشی از افزایش سن را از بین می برد.
● خیار چنبر تلخ حاوی یک ماده شیمیایی است که مانند 

انسولین به کاهش قندخون کمک می کند.
◄ مضرات خیار چنبر )عوارض و موارد منع مصرف(

است چرا که  تلخ خطرناک  ● مصرف خوراکی خیار چنبر 
و  ماهیانه  خونریزی  باعث  می تواند  آن  شیمیایی  ترکیبات 

سقط جنین شود.
● از آن جا که یکی از خواص خیار چنبر تلخ کاهش قند 
خون است، استفاده از آن می تواند کنترل قندخون را در قبل 
و بعد ازجراحی دچار مشکل کند. بنابراین الزم است مصرف 

آن را از 2هفته قبل از عمل متوقف کنید.
میزان  کاهش  باعث  چنبر  خیار  مصرف  در  روی  زیاده   ●

اسپرم در مردان دارای مزاج سرد می گردد.
● به طور کلی خیار چنبر بسیار دیر هضم بوده، خوردن آن 
باعث نفخ شکم شده، زیاده روی در مصرف آن برای کودکان، 
افراد سالخورده و کسانی که دارای معده ضعیف و حساس 

هستند مناسب نمی باشد.

زیان آلودگی هوا ویک پاکت سيگار
 

اُزن  هوا  آلودگی  می دهد  نشان  مطالعه  یک  نتایج 
می تواند به اندازه کشیدن یک پاکت سیگار در روز مضر باشد.

»جول کافمن«، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه واشنگتن، 
در این باره می گوید: »در اسکن های ریه مشخص شد تاثیر 
آلودگی هوا بر روند پیشرفت آمفیزم ریوی بسیار قوی است 

و تاثیرش همانند تاثیر کشیدن سیگار است.«
محققان دریافتند زندگی در مناطق دارای میزان باالی اُزن، 
کشیدن  همانند  ریوی،  آمفیزم  به  ابتال  ریسک  افزایش  با 

روزی یک پاکت سیگار به مدت 2۹ سال، همراه است.
نتایج این مطالعه مبتنی بر یک مطالعه 18 ساله با بیش از 
بین سال های  هوا  آلودگی  بررسی  و  کننده  7000 شرکت 

2000 و 2018 در شش منطقه شهری در آمریکا است.
دلیل  به  آالینده های هوا  اکثر  به گفته محققان، درحالیکه 
حال  در  آن ها،  کاهش  راستای  در  آمیز  موفقیت  اقدامات 

کاهش هستند، اما اُزن در حال افزایش است.

ریسک انسداد مزمن ریوی 
و شکستگی استخوان

 
 HIV ــه ــراد مبتــال ب مطالعــات نشــان می دهــد اف
بــا ریســک بــاالی انســداد مزمــن ریــوی و ســرفه، 
ــیس  ــارداری و سپس ــی از ب ــرگ ناش ــی، م ــاری قلب بیم
ــی( و شکســتگی های  ــت خــون(، آنمــی )کــم خون )عفون

ــتند. ــه رو هس ــتخوانی روب اس
ــای  ــا داده ه ــکین بریتانی ــا راس ــگاه آنجلی ــان دانش محقق
مربــوط بــه 20 مطالعــه و 55 بیمــاری مختلــف را مــورد 

ــد. ــرار دادن بررســی ق
ــرض  ــه HIV در مع ــال ب ــراد مبت ــد اف ــا دریافتن آن ه
ریســک بــاالی رویارویــی بــا برخــی بیمــاری هــای خــاص 
ــا افزایــش ســن مرتبــط هســتند. ــا ب هســتند کــه عمدت
ــاره  ــن ب ــی اســمیت«، سرپرســت تیــم تحقیــق، در ای »ل
ــان  ــار نش ــن ب ــرای اولی ــتیم ب ــا توانس ــد: »م ــی گوی م
دهیــم کــه حتــی بــا افزایــش نــرخ امیــد بــه زندگــی در 
افــراد مبتــال بــه HIV، ایــن گــروه جمعیتــی بــا احتمــال 

ــتند. ــه روهس ــن روب ــای مزم ــه بیماری ه ــال ب ابت
بــا وجــودی کــه در ســال هــای اخیــر نــرخ بهبــود ایــن 
ــش  ــا افزای ــت، ام ــده اس ــر ش ــب بهت ــه مرات ــاری ب بیم
ــروه از  ــن گ ــف ای ــی ضعی ــتم ایمن ــر و سیس ــول عم ط
ــه معنــای وجــود همزمــان دو بیمــاری اســت  بیمــاران ب
ــه  ــال ب ــال ابت ــا احتم ــه HIV بیشــتر ب ــال ب ــراد مبت و اف

ــتند. ــه رو هس ــا روب ــاری ه ــایر بیم س
شــیوع بیشــتر بیمــاری هــای مرتبــط بــا ســن بــه خاطــر 
ضعــف مــداوم سیســتم ایمنــی و التهــاب ناشــی از 

ــت. ــح اس ــل توضی HIV  قاب
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ارزان ترین ابزار برای پر کردن 
اوقات فراغت

 
سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در آیین افتتاحیه 
ورزشگاه پنج هزار نفری شهدای نوشهر با تبریک هفته 
فدراسیون های  رییسان  و  ما  تمرکز  تمام  گفت:  دولت 
ورزشی کسب سهمیه بازی های 2020 المپیک و حضور 

موفق در این بازی هاست.
سلطانی فر،  مسعود  جوانان،  و  ورزش  وزارت  گزارش  به 
وزیر ورزش و جوانان گفت: برای افتتاح این پروژه باید از 
مقام معظم رهبری که حامی اصلی ورزش هستند تشکر 
ورزشی  قهرمانان  بارها  گذشته  سال  در  ایشان  کنیم. 
برای  و  پذیرفتند  به حضور  و  دادند  قرار  تفقد  مورد  را 
صادر  تبریک  پیام  بوم  و  مرز  این  جوانان  موفقیت های 

کردند.
او افزود: در یک سال و نیم گذشته به نتایج منحصر به 
فردی دست پیدا کردیم. در جام جهانی فوتبال، بازی های 
آسیایی و پاراآسیایی، المپیک جوانان، مسابقات فوتبال 
باشگاه های آسیا و بسیاری دیگر از رشته ها قهرمانان ما 

نتایج درخشانی گرفتند.
 1۶ باز  بار شطرنج  اولین  برای  کرد:  اضافه  ورزش  وزیر 
یا  گرفت  قرار  دنیا  برتر  بزرگ  استاد   12 جزء  ما  ساله 
شمشیربازی به اولین مدال جهانی رسید یا مثال ووشو از 

سد چین عبور کرد.
و  کشور  ورزش  و  ما  تمرکز  تمام  کرد:  خاطرنشان  وی 
رییسان فدراسیون های ورزشی بر روی مسابقات سهمیه 
المپیک و حضور قدرتمندانه در مسابقات 2020 توکیو 
است تا بتوانیم باعث غرور و شعف ملی شویم و دل مردم 

را شاد کنیم.
از سال های قبل  نفره  او گفت: ما 11 سالن شش هزار 
آن ها  روی  را  تمرکزمان  که  داشتیم  کشور  سراسر  در 
یازده  هر  امیدواریم  دولت  عمر  پایان  تا  و  گذاشتیم 
استادیوم را افتتاح کنیم. به برکت همین استادیوم های 
میزبان  ارومیه  و  اردبیل  در  هفته  دو  نفری  هزار  شش 
و مردم غرق در شادی و  بودیم  والیبال  لیگ ملت های 

شعف شدند.
ایران  در  و  دنیا  در  ورزش  امروز  افزود:  پایان  در  وی 
ارزان ترین و موثرترین ابزار پرکردن اوقات فراغت مردم 

است و باید توجه بیش تری به آن شود.

راه زیادی در ورزش حرفه ای 
پيش رو دارم

مدال  به  که  این  از  پس  لطفی«  »حسن   -– ایرنا 
طالی رقابت های جوانان آسیا در برونئی دست یافت گفت: 
اصلی  ترکیب  به  رسیدن  و  پیکارها  این  در  حضور  برای 
بهترین  به  که  و خوشحالم  ملی، خیلی تالش کردم  تیم 

مدال رسیدم.

وی افزود: در نیمه نهایی حریف بسیار قدرتمندی از چین 
انرژی  و  انجامید  طول  به  راند  سه  ما  مبارزه  که  داشتم 

زیادی از من گرفت.
سانداکار وزن 80 کیلوگرم ایران، گفت: با تدابیری که کادر 
فنی در نظر گرفت، به خوبی برای مبارزه فینال آماده شدم 

و حریف هندی را شکست داده و به مدال طال رسیدم.
لطفی با قدردانی از زحمات کادر فنی، اظهار داشت: باید 
از فدراسیون نیز تشکر کنم که در شرایط دشوار اقتصادی، 
بهترین اردوها را تدارک دید و با تمام قوا در رقابت های 

آسیایی شرکت کردیم.
وی در خصوص برنامه های آینده اش، گفت: هنوز اول راه 
هستم و به افتخارات خوبی در رده سنی جوانان رسیده ام 
و می خواهم موفقیت ها را در رده بزرگساالن نیز ادامه دهم.

تیم ایران در 2 بخش ساندا و تالوی پسران و دختران در 
این رویداد شرکت کرده است.

سیاوش بهبودیدو کلمه حرف ورزشی

سرانجام لیگ برتر فوتبال -- پس از تاخیر حاشیه سازش، 
آغازشد. با این که مسووالن ورزشی و دیگر نهادهای مرتبط 
قبل از برگزاری نخستین بازی در ورزشگاه آزادی در جلسات 
را  بینی  پیش  قابل  مسایل  و  گرفته  صورت  کارهای  متعدد 
بررسی کرده بودند و از گفته هایشان رضایت حاصل می شد اما 

در روز عمل، نقایص همچنان خودنمایی می کرد.
البته  )که  بگذریم  که  ورزشگاه  در  بانوان  حضور  مساله  از 
و  الزم  اقدامات  سایر  شد(  داده  ملی  دیدارهای  به  وعده اش 

انجام شده در همان بازی اول گرفتار عدم کارآیی شد!
صورت  کارهای  از  مسوولین  لحظات،  آخرین  درصحبت های 

گرفته اظهار رضایت کردند و به نحوی پز آن کارها را دادند.
جوانان،  و  ورزش  وزارت  خبری  پایگاه  گزارش  به   ■■
اندیشی مدیران فوتبال و  محمدرضا داورزنی در نشست هم 
ورزش با صدا و سیما برای آغاز لیگ برتر فوتبال ایران، که 
شد،  برگزار  ملی  رسانه  مختلف  شبکه های  مدیران  با حضور 
اهمیت استاندارد سازی ورزشگاه ها را برای برگزاری لیگ برتر 
فوتبال مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: اتفاقاتی که در لیگ 
برتر فوتبال دور قبل رخ داد و به ویژه فینال جام حذفی، در 
شان ورزش ایران نبود به همین دلیل در دو سه ماه گذشته 
جلسات متعددی با بخش های مختلف از جمله استانداری ها 
برگزار شد تا الزامات کنفدراسیون فوتبال آسیا برای برگزاری 
مطلوب رقابت های لیگ برتر فوتبال بوجود آید و در این بین 
میلیاردها تومان هزینه شد تا حداقل های الزامات استادیوم ها 

رقم بخورد.

داورزنی تاخیر در شروع مسابقات لیگ برتر فوتبال را به دلیل 
فوتبال  فدراسیون  و  جوانان  و  ورزش  وزارت  مجموعه  تالش 
و  ورزشگاه ها  شدن  دار  صندلی  چون  الزاماتی  ایجاد  برای 
بلیط فروشی  امنیتی،  شماره گذاری آن ها، نصب دوربین های 

الکترونیک و گیت های ورودی دانست.
و  ورزش  وزارت  ای  حرفه  و  قهرمانی  ورزش  توسعه  معاون 
برای  شده  ایجاد  شرایط  به  نسبت  مثبت  ارزیابی  با  جوانان 
شروع لیگ برتر، نقش رسانه ها را به عنوان یکی از مهم ترین 
ارکان ایجاد آرامش و نشاط در فضای ورزش مورد تاکید قرار 
داد و ابراز امیدواری کرد که در یک فضای همراه با همدلی 
و هم افزایی بستر مناسب برای برگزاری مطلوب رویدادهای 

ورزشی استمرار یابد .
■■ جالب آن که مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال هم، در 
نشست امنیت رویدادهای ورزشی در آستانه لیگ برتر فوتبال 
ایران که در حضور وزیر ورزش و جوانان و اعضای این نشست 
متشکل از نهادهای مختلف از جمله وزارت کشور و نهادهای 
برگزارشد، گفت: هماهنگی خوبی  انتظامی  نیروی  و  نظارتی 
با  ادوار گذشته لیگ داشتیم  داریم و قطعا مشکالتی که در 

بازنگری و کارکارشناسی اصالح شده و انشااهلل امسال شاهد 
هواداران  برای  خاطر  آسایش  و  امنیت  با  و  منظم  لیگ  یک 

فوتبال خواهیم بود.
وزارت  همکاری های  از  تقدیر  با  فوتبال  فدراسیون  رییس 
گفت:  انتظامی  نیروی  و  توسعه  شرکت  مجموعه  و  ورزش 
هدف همه ما ایجاد و حفظ نشاط اجتماعی از مسیر فوتبال 
است چرا که بزرگ ترین همایش انسانی کشور را هر هفته در 
فوتبال کشور شاهد  های  لیگ  سایر  و  برتر  لیگ  رقابت های 

هستیم
تاج درباره کنترل و برخوردهای قانونی با متخلفان گفت: ستاد 
و  قواعد  و  باشد  که  جایگاهی  هر  در  و  هرکسی  با  انضباطی 
قوانین را رعایت نکند برخورد خواهد کرد و تاکید داریم صدور 
آرای انضباطی به سرعت و حتی تا قبل از پایان روز مسابقه 

باشد و در این مورد با کسی تعارف نداریم
رییس فدراسیون فوتبال از همه دوستداران فوتبال خواست 
به کمک یکدیگر و در سایه همدلی و همکاری فوتبال را حفظ 
کنیم و قطعا در سایه یک لیگ منظم و قوی تیم های ملی 

قدرتمند خواهیم داشت.
در  گزارش شده  و  انجام شده  کارهای  نظر می رسد  به   ■■
جذاب  چنان  آن  ذی ربط  نهادهای  با  مشترک  نشست های 
معموال  که  هم  را  انتظامی  نیروی  مقامات  رضایت  که  بوده 
کرده  فراهم  دارند،  مراسم  نوع  این  در  بیشتری  دغدغه های 

است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، سردار حسین 
رحیمی رییس پلیس پایتخت در نشست هم اندیشی مدیران 
فوتبال  برتر  لیگ  آغاز  برای  با صدا و سیما  و ورزش  فوتبال 
ایران؛ نظم و انظباط و امنیت را سرلوحه همه امور عنوان کرد 
و اظهار داشت: همدلی، هم افزایی و تعامل با کلیه ارگان ها 
با هدف  برگزار می کنند،  را  فوتبال  نهادهایی که مسابقات  و 

امنیت باالتر، مورد تاکید پلیس قرار دارد.
سردار رحیمی اهمیت زیرساخت ها در ورزشگاه ها برای ایجاد 
و  ورزش  وزارت  داد:  توضیح  و  دانست  باال  را  مردم  امنیت 
در  خوبی  عملکرد  واقعا  نارسایی ها  و  نواقص  رفع  در  جوانان 
طی این سال ها انجام داده و گام های بلندی برداشته شده به 
طوری که برای مثال در ورزشگاه آزادی هر ۴0 ورودی دارای 
گیت ورودی هستند که این مهم قطعا باعث سهولت بیشتر 

در کار نیروی انتظامی می شود و امنیت مردم باالتر می رود.
■■ باز هم به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، 
اماکن  نگهداری  و  توسعه  شرکت  عامل  مدیر  کریمی  حسن 
ورزشی کشور در جمع خبرنگاران گفت: نشست امروز شاید 
دهمین جلسه ای باشد که برای هماهنگی ورود تماشاگران به 
ورزشگاه ها در وزارت ورزش و جوانان برگزار شد که از اواسط 

سال قبل این نشست ها شروع شده بود.
با شرکت توسعه است  افزود: مسوولیت استادیوم آزادی  وی 
و تعهدات الزم در این خصوص را انجام دادیم. ما ۴8 گیت 
ورودی در درب شرقی و 30 گیت هم در درب غربی طراحی و 
اجرا کردیم که نیازهای تماشاگران را برآورده می کند. طراحی 
بلیط الکترونیک هم انجام شده و به راحتی توسط هر شخصی 
با ارائه کد ملی از منزل خریداری می شود و عالوه بر سهولت 
در امر خرید برای تماشاگران مشکالت بازار سیاه هم به این 
صورت از بین می رود. صندلی ها شماره گذاری شده و افراد یک 
یا دو ساعت قبل از مسابقه بدون دغدغه به استادیوم می آیند 

و سر جای خود می نشینند.
و  فقط  فروشی  بلیط  کرد:  تاکید  پایان  در  کریمی 
و  است  ملی  شماره  و  ملی  کارت  مبنای  بر  فقط 
از تماشاگران خواهش می کنیم رعایت کنند و سر 
جای خود بنشینند. هیچ کس با کارت ملی شخص 
دیگری نمی تواند وارد ورزشگاه شود. بلیط کاغذی 
وجود ندارد و فقط با کارت ملی امکان عبور از گیت 
حکم  ملی  کارت  واقع  در  دارد.  وجود  افراد  برای 

بلیط را هم برای تماشاگران دارد.
■■ گزارش رسانه ها از بازی نخست، نشانگر وجود 
بی نظمی و اشکال در اداره جریان ورود تماشاگران 

به ورزشگاه است!
کرده  تهیه  ایسنا  که  گزارشی  به  نمونه،  عنوان  به 

است توجه کنیم:
◄ چند تماشاگر به خبرنگار ایسنا که در ورزشگاه 

هنگام  یا  و  ندارند  بلیت  یا  که  گفتند  بود،  آزادی 
مشخص  آن ها  برای  صندلی ای  شماره  هیچ  خرید 
نشده است. یکی از آن ها گفت: من صبح روز بازی 
بلیت خریدم. بار اول ناموفق بود و از سایت خارج 
شدم. دفعه دوم که پرداخت موفقیت آمیز بود روی 
مشاهده بلیت کلیک کردم اما بلیتی به من نشان 
نداد. به ورزشگاه رفتم و یک ساعت و نیم به خاطر 

هیچ  گیت ها،  باز شدن  از  بعد  شدیم.  معطل  گیت ها  خرابی 
کس از ما بلیت و کارت ملی نخواست و خیلی راحت داخل 
شدیم. در زمان خرید بلیت، شماره صندلی و جایگاه را انتخاب 
کردیم اما بعد از پرداخت، بلیتی نشان داده نشد که روی آن 

شماره صندلی درج شده باشد.
یکی دیگر از تماشاگران که در قسمت جایگاه ورزشگاه نشسته 
تا  کردم  کاری  هر   15 تا   8 ساعت  از  من  داد:  توضیح  بود 
بلیت بخرم نمی شد چون سایت پیغام می داد که بلیت ها رزرو 
بلیت خریدم  دو  از ساعت 15:30 مشکل حل شد.  هستند. 
ما  و  نکرد  بررسی  را  ورزشگاه هیچ کس هیچ چیزی  ولی در 
بر اساس شماره صندلی ننشسته ایم چون اصال چنین چیزی 

نداریم.
بود  خوشحال  جایگاه  قسمت  به  ورود  از  که  دیگری  هوادار 
تعریف کرد: من بلیت پشت دروازه خریدم اما االن در قسمت 
 25 که  است  خدایی  بنده  برای  که  جایی  نشسته ام.  جایگاه 
هزار تومان پول داده و من 10 هزار تومان. این جا هیچی سر 
جای خودش نیست. کارت ملی هم از ما نخواستند. یکی دم 
در می گفت که چهار بار بلیت خریده ولی االن باید در قسمت 

پشت دروازه بنشیند چون جایگاه پر می شود.
چهارمین هواداری که در مورد خریدن بلیت صحبت کرد از 
 8 از ساعت  گفت:  او  بود.  ناراضی  بسیار  فروشی  بلیت  نحوه 
صبح تا 15 در سایت بودم. در این مدت 3 بار پول از حسابم 
کم شد اما آخر سر هم ثبت نشد. االن هم که نگاه می کنم 

هنوز رنگش بنفش است، این یعنی هنوز ثبت نشده است. 
وارد  طوری  همین  همه  می کنم  فکر  آمدم.  بلیت  بدون  من 

ورزشگاه شدند.
یکی دیگر از هواداران می گفت 2 سال است که بدون بلیت به 
ورزشگاه می آید و امروز هم این کار را کرده است. او به شوخی 

می گفت که ژن خوب است.
بر  آیا  این سوال که  به  پاسخ  بودند که در  افراد دیگری هم 
اساس شماره روی بلیت سر جای خود نشسته اند یا خیر، یا 
ابراز بی اطالعی می کردند یا می گفتند بدون بلیت به ورزشگاه 

آمده اند.
ساعاتی قبل از شروع مسابقه هم گیت های ورودی ورزشگاه 
خراب شده بودند و همین موضوع باعث اعتراض هواداران شد.
■■ البته جای خوشحالی داردکه نهاد مربوطه در این مورد 
به سرعت عکس العمل نشان داد و اطالعیه ای مبنی توضیح 
اشکال و البته عذرخواهی، صادر کرد گرچه اشکاالت وارده را 

متوجه تماشاگران کرده است.
متن اطالعیه به نقل از سایت شرکت توسعه به این شرح است:

»طراحی گیت های ورودی و سامانه فروش بلیت الکترونیک 
و  المللی  بین  استانداردهای  رعایت  با  آزادی  ورزشگاه  در 
مطابق با استادیوم های معتبر جهان، توسط شرکت توسعه و 
نگهداری اماکن ورزشی کشور، برای نخستین بار در مسابقه 
پرسپولیس و پارس جنوبی اجرا گردید. این طرح به نوبه خود 
در  توسعه  و  پیشرفت  رویکرد  راستای  در  جدید  طرح  یک 
شاهد  متاسفانه  ولی  می باشد  باالیی  قابلیت  با  کشور  ورزش 
مراجعه تعداد زیادی از تماشاگران به ورزشگاه آزادی بدون در 
اختیار داشتن بلیت و کارت ملی بودیم که موجب بی نظمی و 
ازدحام در ورود سایر تماشاگران شد. بدین صورت که بیش از 
10 هزار نفر از طریق سایت اقدام به خرید بلیت الکترونیکی 
این  ورزشگاه،  در  حاضر  تماشاگران  از  زیادی  تعداد  و  کرده 
مهم را اجرا ننموده و بیش از 20 هزار نفر در ورزشگاه حضور 

داشتند!
شرکت توسعه ضمن عذرخواهی از تماشاگرانی که قوانین را 
رعایت و اقدام به خرید بلیت کرده بودند، خواستار رعایت نظم 
از سوی تمامی تماشاگران در مسابقات بعدی شد. ان شااهلل 
در مسابقات بعدی، زمان کافی از چند روز قبل برای خرید 
بلیت اینترنتی وجود داشته و تماشاگران محترم با خرید بلیت 
و ارائه کارت ملی، بتوانند از تماشای مسابقه تیم محبوب خود 

در ورزشگاه، لذت ببرند.«
دیدن  برای  بازی  اولین  که  دارد  وجود  امیدواری  این  البته 
اشکاالت پیش بینی نشده مفید باشد و بازی های دیگر و در 

ورزشگاه های دیگر از تجربیات رخ داده بهره برده شود.

مدرن سازی بی دردسر نبود!
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  Persian کمپرز  پرشین  گروه  سفر  سومین  و  پنجاه 
Campers به خوبی برگزار شد. این دومین سفری بود 
در  زرنه  روستای  سفر  مقصد  می رفتم.  گروه  این  با  که 
استان اصفهان بود. این روستا به خاطر هوای بسیار خنک 
در مرداد ماه مقصد تابستانی خوبی برای فرار از گرمای 

شهرها است. 
هم چنین چشمه ای با آب گوارا و سرد دارد. درختان سرو 
هم فضای پر سایه ای را برای طبیعت گردان که شب را در 

چادر صبح می کنند فراهم آورده است. 
با این که فکر می کردم سفر در مرداد ماه آن هم به سمت 
اصفهان، کار اشتباهی است و حتما از گرما اذیت خواهم 
اما به طرز عجیبی این روستا همه ی قضاوت هایم  شد 
را از بین برد. آن قدر هوا سرد بود که با لباس گرم کنار 

آتیش نشسته بودم و از نسیم خنک لذت می بردم.
این گروه که با آن ها همسفر شده ام کمتر از 7سال است 
نوع  مروج  و  است  کرده  فعالیت  به  شروع  ایران  در  که 
ندارد  ایران سابقه ای  از گردشگری است که در  جدیدی 
با  آن هم سفر  و  دارد  فراوانی  در جهان عالقه مندان  اما 
خودروهای تجهیز شده مخصوص سفر است. کاروان ها یا 
ون هایی که داخل خود همه ی تجهیزات مورد نیاز برای 
زندگی در سفر را دارند مانند جای خواب، کمد لباس،گاز 
برای پخت و پز، ظرفشویی و یخچال، حمام و توالت. این 
با  مانند خانه های چرخداری است که می توان  کاروان ها 
خود به هر جا برد و برای مدت طوالنی در سفر زندگی 

کرد. 
این خودروها با سلیقه ی خود افراد و براساس نیازهایشان 
که  دیدم  را  نفره   ۴ خانواده ای  مثال  است.  شده  تجهیز 
قسمت جای خواب آن ها بزرگ بود و دیگر توالت و حمام 

نداشت. 
آن ها یک چادر دیگر مخصوص توالت درست کرده بودند 

که به صورت سیار دور تر از ماشین قرار می دادند. 
می کردند  سفر  مادربزرگ  با  که  دیدم  را  ای  خانواده  یا 
که  خانواده هایی  یا  و  نیاز های خاص  با  80ساله  ،خانمی 
کودک به همراه داشتند و پشه بند برای خوابیدن کودک 

آورده بودند.
خودرو   50 با  150نفر  تقریبا  که  گروهی  سفر  این  در 
متفاوتی  نمونه های  بود  شده  جمع  هم  دور  شده  تجهیز 
می دیدم. خودرویی  را  نوآوری های جدید  با  تجهیزات  از 
که پنل انرژی خورشیدی بر سقف نصب کرده بود و آب 
گرم برای حمام داشت. و ونی که بر روی سقف مخزن آب 
داشت و با قرار دادن ماشین زیر آفتاب، آب در مخزن گرم 

و آماده استحمام می شد.
ملحق  گروه  به  هم  دیگر  خانواده  چند  سفر  دوم  روز 
شدند. متوجه شدم زن و شوهری که از اصفهان آمده اند 
سال هاست در حال سفر هستند با این که مرد این خانواده 
جانباز بود و یک دست نداشت و از ناحیه پا نیز جراحت 
داشت. خانم خانواده هم انواع زیور آالت را درست می کرد 
و در همان سفر تعداد زیادی را به فروش رساند. به قدری 
از  که  داشتند  همکاری  هم  با  کارها  انجام  در  زوج  این 
جسمی  مشکالت  که  این  از  می بردم.  لذت  آن  تماشای 
باعث نشده بود سفر را کنار بگذارند بسیار خوشحال بودم. 
حضورشان در این جمع صمیمی بسیار روحیه بخش بود. 
از سوی دیگر، خانواده ی سه نفره ای را دیدم که با فرزند 
دخترشان به مسافرت آمده بودند. متوجه شدم دخترشان  
به سختی راه می رود. زیلو را که پهن کردند با کمک مادر 
بر روی تشکچه ای نشست و به تماشای طبیعت، رودخانه 

همه  این  دیدن  از  لبخندش  پرداخت.  اطراف  درختان  و 
زیبایی به دلم نشست. چه خوب که این خانواده بدون در 
نظر گرفتن سختی ها در این سفر گروهی شرکت کردند 
و فرزند خود را همراه آورده بودند. از یکی از همسفران 
شنیدم که آن دختر نقاش بسیار خوبی در اصفهان است 
یک  برای  چقدر  بودن  طبیعت  در  کردم  فکر  خود  با  و 
و  رود خروشان  باشد. صدای  الهام بخش  نقاش می تواند 

آواز پرندگان و عطر گل ها غذای روح ماست.
است  سفر  از  نوعی  ترویج  حال  در  کمپرز  پرشین  گروه 
دهد.  قرار  هدف  را  خاص  نیازهای  با  افراد  می تواند  که 
تجهیز ماشین و یا کاروان بر اساس نیازهای فرد شرایطی 
را فراهم می آورد که خود فرد به صورت مستقل بتواند به 
سفر بپردازد. با توجه به این نکته می توان سفرهای این 

گروه را سفرهای دسترس پذیر دانست.  
اگر چه گردشگرِی در دسترس یک مفهوم جدید نیست، 
اپراتورهای  زیرا  است  گرفته  قرار  توجه  مورد  اخیراً  اما 
در  مقصد،  مدیران  و  گردشگری  صنعت  کارکنان  تور، 
حال  توجه به افزایش تقاضا برای سفرهای دسترس پذیر 
تعاونی  تحقیقات  مرکز  گفته  طبق   - هستند  همه  برای 
گردشگری پایدار در استرالیا 88% از افراد دارای معلولیت 
جسمی هر ساله تعطیالت را در سفر می گذرانند. و با توجه 
به این که بزرگساالن دارای معلولیت آمریکایی به تنهایی 
ساالنه 13.۶ میلیارد دالر برای سفر هزینه می کنند، نشان 
گردشگری  صنعت  برای  مهم  بازار  یک  این  که  می دهد 
است که نباید از آن غافل شد. متأسفانه آمارهای دقیقی 
از وضعیت سفرهای افراد دارای معلولیت در ایران وجود 
به  می توان  جهانی  آمارهای  گرفتن  نظر  در  با  اما  ندارد. 

اهمیت موضوع پی برد.

مصاحبه ای می خواندم با دکتر ویکی ریچاردز مدیر برنامه 
رویدادها  و  مهمان نوازی  گردشگری،  مدرس  کارشناس  و 
تدریس  که  کاردیف   متروپولیتن  دانشگاه  در   )THE(
هایش بر محورهای اجتماعی متمرکز است . نقطه نظرات 
وی در خصوص گردشگری برای همه قابل توجه بود ،برای 

همین بخش های از آن را ترجمه کرده ام.
 20 مدت  به  و  است  زیادی  دانش  و  تجربه  دارای  ویکی   
نظر  از  است.  کرده  کار  معلولیت  خدمات  بخش  در  سال 
دراین  که  است  معتقد  وی   ، نوازی  مهمان  و  گردشگری 
به  می توانند  رستوران ها  و  هتل ها  مانند  نهادهایی  صنعت 
راحتی شروع به شکستن موانع برای افراد معلول و بهبود 

تجربیات دسترس پذیر در زمینه گردشگری کنند.
سازمانی با نام "نسل بعدی گردشگری" تشکیل شده است 
افراد  همه  دسترسی  موضوع  به  توجه  جلب  هدف  با  که 
جونز،  هایینی  مصاحبه،  این  در  کند.  می  فعالیت  سفر  به 
مورد  در  ویکی  با   ،  NTG پروژه   از  ارتباطات  مسوول 
پذیرش اجتماعی و اهمیت آن در زیر بخش های صنعت 

گردشگری مصاحبه کرده است.
بستر  یک  در  تا  كنیم  كمک  می توانیم  چگونه   ■
اجتماعی صنعت گردشگری و مهمان نوازی دسترس 

پذیرتر باشد؟
داشته  خوبی  درک  و  باشند  دیده  آموزش  کارمندان  "اگر 
می توانند  دهند،  انجام  باید  کاری  چه  که  بدانند  و  باشند 
آن خدمت را در دسترس قرار دهند. من به تدریس تنوع 
ویژگی های بشری و گنجاندن و پذیرش اجتماعی این نیازها 
در صنعت هتل داری و گردشگری پرداختم . زیرا من خیلی 
دوست داشتم آنچه را که در مورد مفهوم دسترس پذیری  از 
شغل قبلی ام در ارتباط با معلولیت یاد گرفته ام را بتوانم به 
دانشجویان آموزش دهم. من می دانم که خود جامعه است 
که موانعی را برای افراد دارای معلولیت ایجاد می کند. من 
چگونگی ایجاد موانع را بررسی و آموزش می دهم و به این 
موضوع که چرا باید انگیزه و آگاهی گسترده تری در سطح 
جامعه  ایجاد شود تا موانع زندگی برای همه برطرف شود 
باید  در کالس هایم می پردازم. عقیده دارم همه در جامعه 
می گویند،  غالباً  من  دانشجویان  کنند.  نمایندگی  احساس 
عادالنه  صورت  به  مردم  با  که  نیست  عادی  امر  این  "آیا 
رفتار کنیم و بدانیم که چگونه باید با همه به طور مساوی 
به خاطر  آن ها  از  تن  هفته چند  این  برقرار کرد؟"  ارتباط 
آن ها،  در  غذا  از خوردن  رستوران ها  نبودن  پذیر  دسترس 

امتناع ورزیده بودند. و اعتراض خود را به مدیریت رستوران 
،خیلی  شود  گیر  همه  اقدامات  دست  این  "اگر  اند.  گفته 

زودتر شاهد افزایش میزان دسترس پذیری می شویم.
را  دسترس پذیر  گردشگری  می توان  چگونه   ■
در  را  خوبی  نمونه های  می توانید  آیا  داد؟  پیشرفت 

صنعت شناسایی و معرفی كنید؟
" درک این مساله که چه موانعی برای افراد دارای معلولیت 
فرد معلول  برای یک  است.  دارد، مهم  به طور کلی وجود 
مکرر اتفاق افتاده است که معلولیت آن ها زیر سؤال می رود 
نمی رسید!"،  نظر  به  نابینا  که  "شما  مانند  پرسش هایی  با 
دهد  توضیح  دائماً  باید  شخص  که  است  معنی  بدان  این 
با  افراد  برای  مساله  این  است.  چگونه  آن ها  وضعیت  که 
نیازهای پنهان بیشتر می شود. فعالین نا آگاه در گردشگری 
را مطرح می کند  نیازی  فکر می کنند شخصی که  احتماال 
دنبال سواستفاده و کالهبرداری است و به عنوان یک فرد با 
نیاز ویژه پذیرفته نمی شود. اما بایدبا آگاه سازی و آموزش 
یاد بگیریم که نیازهای همه مشتری ها باید پذیرفته شود. 
اطالعاتی  گردشگری  کار  و  کسب  بهبود  برای  است  الز 
درباره چگونگی دسترسی به محل و اطراف  آن ارائه شود، 
این  با  دارند.  آگاهی  معلولیت  انواع  مورد  در  کارکنان  آیا 
اتخاذ  آگاهانه  تصمیم  می تواند  معلول  گردشگر  اطالعات، 

کند و کل سفر را برنامه ریزی کند.
گردشگری  صنعت  در  فعال  سازمان های  برای  امر  این 
معلولیت  برابری  پیرامون  کلی  اصول  که  بود  مفید خواهد 
ارتباطات  مانند  خاص  مهارت های  و سپس  کنند  درک  را 
)زبان اشاره(، مهارت های عملی مانند نحوه راهنمایی یک 
فرد کم بینا و چگونگی کمک به یک حرکت ویلچر را یاد 
بگیرند. صندلی چرخدار در چه فضاهایی قابل حرکت است، 
از افراد با مشکالت حرکتی بپردازیم؛  و چگونه به مراقبت 
نحوه  و  اطالعات در دسترس  تهیه  پیرامون  را  دانش خود 
هنگام  ببریم.  باال  را  پذیر  دستزس  های  محیط  طراحی 
افراد  گردشگری  تجربه  مورد  در  دکتری  دوره  در  تحصیل 
کم بینا تحقیق کردم، و متوجه شدم که یکی از اصلی ترین 
موضوعات مورد توجه افراد کم بینا این بود؛ این دانش سفر 

کردن باید از دبستان و در کودکی شروع شود.
مورد  در  می توانند  اجتماعی  رسانه های  چگونه   ■

گردشگری دسترس پذیر نقش داشته باشند؟
اجتماعی  رسانه های  امور،  ی  همه  در  که  معتقدم  "من 
گردشگری  سازی  آگاهی  و  تأثیرگذاری  در  مهمی  نقش 

این موضوع چطور نشان داده  این که  دسترس پذیر دارند. 
می شود. 

مقاالت  می خواهم  آموزانم  دانش  از  خود،  کالس های  در 
موضوع،  ارائه  نحوه  مورد  در  و  کنند  انتخاب  را  روزنامه ها 
استفاده از کلمات، بار معنایی آن ها صحبت می کنیم. این 
که ما چطور به موضوع گردشگری برای همه نگاه می کنیم 

و در مورد آن اطالع رسانی م کنیم خیلی مهم است.
در  مردم  عموم  به  چگونه  گردشگری  اطالعات   ■
آگاهی  نوازی  میهمان  و  جاذبه ها  و  رویدادها  مورد 

می بخشد؟
تبلیغاتی  بروشورهای  در  کسانی  چه  کنید  توجه  شما   "
سفرهای تفریحی دیده می شوند؟ چه کسانی در عکس های 
ما  مثال،  عنوان  به  می شوند؟  دیده  رویدادها  به  مربوط 
بسیاری از معلوالن، اقلیت های نژادی مختلف و افراد مسن 
را در تبلیغات گردشگری  نمی بینیم. تمام افرادی را که در 
آن تبلیغات حضور دارند را می توانید تصور کنید اما هرگز 
کسی مانند آن ها را در خارج از تلویزیون و روزنامه نبینید.

عکس ها  در  تنها  که  می بینید  را  کسانی  تبلیغات  در  شما 
خانواده ها  مسن،  افراد  عادی،  زندگی  در  نه  دارند  حضور 
زنان  بیمار،  افراد  معلولیت،  دارای  افراد  کودک،  با  همراه 
حامله، و... تبلیغات گردشگری باید نمایانگر جامعه انسانی 
صنعت  که  است  صورت  این  در  باشد.  ویژگی ها  همه  با 
گردشگری ،تجارتی فراگیر برای همه می شود و مسوولیت 
اجتماعی خود را به درستی انجام داده است. باید تبلیغات 
مردم  چرا  که  این  کنیم به  فکر  گذاشت.  کنار  را  گذشته 
به سفر می روند؟ در مورد رفتن به رستوران و دورهم غذا 
خوردن نظرشان چیست؟ احتماال زندگی بهتر، تجربه خوب 
در مکان و ارزش  بدست آمده، احساس آرامش و خاطراتی 
پاسخ  این  باشد.  آمده  دست  به  است پاسخ های  ثروت  که 
تجربه  و  فرصت  همین  از  همه  باید  پس  است  همه  برای 

برخوردار باشند. 
برای  باید  و  است  مردم  برای  صنعت  این  گذشته،  این  از 

همه مردم باشد."
و  موضوعات  این  مورد  در  آگاهی  بردن  باال  به  نسبت  من 
این  زیرا  هستم  خوشبین  بسیار  تجربه  انتقال  مهارت های 
تنها وسیله ای برای برطرف کردن موانع و ایجاد اعتماد به 
نفس برای دانشجویان است تا به عنوان اشخاص دغدغه مند 
در جامعه برای موضوع دسترس پذیری برای همه در صنعت 

گردشگری فعالیت کنند."

۲۰۰ هزار سرباز امدادگر می شوند
دوم  سرتیپ  سردار   -- جوان  خبرنگاران  باشگاه 
انسانی ستاد  اداره سرمایه  رئیس  کمالی  پاسدار موسی 
امنیتی  و  دفاعی  ابعاد  به  اشاره  با  مسلح  نیروهای  کل 
سربازی وتوانمندسازی و مهارت آموزی سربازان گفت: 
دفاعی  و  امنیتی  بُعد  به  بیشتر  ما  در سال های گذشته 
از  که  شد  گرفته  تصمیم   ۹۶ سال  از  اما  پرداختیم، 
موضوع  و  کنیم  بیشتری  استفاده  سربازی  ظرفیت های 
توانمندسازی و مهارت آموزی در ابعاد مختلف مد نظر 

قرار گیرد.
نیرو های  کل  ستاد  سرباز  انسانی  سرمایه  اداره  رئیس 
آموزی  مهارت  و  توانمندسازی  که  این  بیان  با  مسلح 
این  از  یکی  کرد:  تصریح  می شود،  تقسیم  دسته  دو  به 
موارد، توانمندسازی عمومی مانند امداد و نجات است که 
براساس آن مقرر شده امسال به 200 هزار نفر از سربازان 
داده  آموزش  نجات  و  امداد  مهارت  ساعت   30 حداقل 
شود تا در زمان وقوع سیل، آتش سوزی و سایر حوادث 

بتوانند به خود و خانواده اشان کمک کنند.
افزود:   اشتغال  به  مربوط  مهارت های  آموزش  درباره  او 
در سال اول اجرای این طرح مقرر شده بود که به 100 
هزار نفر مهارت های اشتغال زایی آموزش داده شود که 

توانستیم این میزان را به 103 هزار نفر افزایش دهیم.
نیرو های  کل  ستاد  سرباز  انسانی  سرمایه  اداره  رئیس 
گفت:  طرح  این  اجرای  دوم  سال  به  اشاره  با  مسلح 
سربازان  از  نفر  هزار   1۶۴ به  توانستیم   ۹7 سال  در 
مهارت های مربوط به اشتغال را آموزش دهیم و امسال 

این عدد به 200 هزار نفر رسید.

تکنيک جدید پيشگيری از تولد 
فرزند معلول

مریم رفعتی متخصص ژنتیک و عضو تیم تخصصی 
در  ژنتیکی  بررسی های  داشت:  سینا،اظهار  ابن  مرکز 
که  افرادی  در  نخست  دارند،  اساسی  کاربرد  دو  جنین، 
قصد  و  داشته  خانواده  در  معلولیت  و  ژنتیکی  سابقه 
تکنیک  با  امر  این  دارند،  معلولیت  تکرار  از  پیشگیری 
PGD یا تشخیص ژنتیکی پیش از تولد امکان پذیر است.

ارتباط  این  در  ابن سینا  فوق تخصصی  مرکز  افزود:  وی 
بسیار موفق عمل کرده و فرزندان سالم بسیاری با بهره 

گیری از این تکنیک متولد شده اند.
رفعتی ادامه داد: کاربرد بعدی ژنتیک که فعالیت شاخص 
مجموعه ابن سینا است، استفاده از تکنیک های پیشرفته 
ژنتیکی است که امکان بررسی تمام ژنومی در تک سلول 
به صورت  می تواند  و  داراست  را  از جنین  بیوپسی شده 
ناهنجاری های  هم  و  ژنی  تک  بیماری های  هم  همزمان 

کروموزومی را در جنین شناسایی کند.
عضو هیات علمی پژوهشگاه ابن سینا ادامه داد: بررسی 
همزمان بیماری های تک ژنی و ناهنجاری های کروموزومی 
انجام  سینا  ابن  مرکز  در  فرد  به  منحصر  صورت  به  که 
ناباروری و سقط مکرر  افراد دارای مشکالت  می شود در 
که از روش های کمک باروری برای فرزندآوری بهره می 
معلولیت  و  ژنتیکی  بیماری  سابقه  دلیل  به  یا  و  گیرند 
افزایش موفقیت  متقاضی PGD به همراه PGS جهت 
درمان کمک باروری هستند، انجام می شود. در این روش، 
با کمک تکنیک NGS، تمام ژن ها تعیین توالی می شوند 

و وضعیت کروموزومی جنین بررسی می شود.

گردشگری برای همهشمیم عطایی

گذران چند روز استثنایی در طبيعت
] تجهیزات در خدمت سفر [

--- دسترس پذیری؛ یک مطالبه اجتماعی است --- 
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دیگر  یکی  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت  صفحه1:  از  ادامه 
عملکرد  از  دولت  اعضای  »ارزیابی  را  دولت  هفته  برکات  از 
یک ساله خود و نقاط قوت و ضعف آن« برشمردند و افزودند: 
برای  الهی  لطف  یک  که  را  مسوولیت  دوران  باید  مسووالن 
خدمت به مردم است، قدر بدانند و از این طریق، برای عرصه 

بسیار دشوار آخرت زاد و توشه فراهم کنند.
تأکید  دولت،  عمر  از  سال  شش  گذشت  به  اشاره  با  ایشان 
کمی  زمان  مدت  دولت،  دوران  از  باقیمانده  سال  دو  کردند: 
نیست و باید به دور از گرفتار شدن در برخی آفات، مسائل 
یک  به  یک  را  اولویت ها  و  بندی«،  »اولویت  را  کشور  مهم 

پیگیری کرد.
رهبر انقالب اسالمی یکی دیگر از آفات دولت ها در طول سال 
های مختلف را »گرفتار شدن به فروع و حواشی« دانستند و 
گفتند: دولت در این دو سال باقیمانده، از حواشی و مسائل 
فرعی که متأسفانه با ظهور فضای مجازی، امکان آن بیشتر 
هم شده است، فاصله بگیرد و مسائل اصلی را در اولویت کاری 

خود قرار دهد.
رهبر انقالب دو اولویت اصلی کشور را »اقتصاد« و »فرهنگ« 
برشمردند و در سخنانشان درباره موضوع اقتصاد با اشاره به 
متوسط،  و  ضعیف  برطبقات  موجود  مشکالت  تأثیرگذاری 
و  خواندند  مشکالت  این  حل  اصلی  کلید  را  داخلی  تولید 
این کلید در قفل  البته به دست آوردن و چرخاندن  افزودند: 

مشکالت اقتصادی آسان نیست اما باید این کار را انجام داد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای علت نامگذاری امسال به نام »رونق 
تولید« را توجه به پیش بینی ها درباره افزایش کارشکنی های 
با  مقابله  بهترین  کردند:  خاطرنشان  و  برشمردند  بیگانگان 
این  در  الهی  فضل  به  که  است  تولید  رونق  دشمنی ها،  این 
زمینه حرکتی در بخش های مختلف دیده می شود که به نوبه 
خود نشان دهنده ظرفیت های بالقوه در سراسر کشور است، 

بنابراین مسووالن باید تولید داخلی را اساس کار قرار دهند.
سه  بر  اقتصاد،  زمینه  در  اولویت ها  تبیین  در  سپس  ایشان 
مساله تمرکز کردند: »قطع وابستگی به صادرات نفت خام«، 
»توجه به پیشران های اقتصادی که می توانند موتور محرکه 
دیگر بخش ها قرار گیرند« و »ضرورت تغییر نگاه مسووالن و 

دستگاه ها به تولید کنندگان«.
بزرگ  بالیی  را  خام  نفت  صدور  آسان  درآمد  انقالب،  رهبر 
ضرر  به  واقعاً  دیرینه  مشکل  این  شدند:  یادآور  و  دانستند 

پیشرفت کشور تمام شده است.
بدون  که  کشورهایی  به  اشاره  با  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
یافته  دست  چشمگیری  پیشرفت  به  نفت  قطره  یک  تولید 
اند،گفتند: حتی در شرایط غیرتحریمی نیز کنترل بازار نفت 
از جمله قیمت گذاری و میزان خرید، دست مصرف کننده های 
می توانند  آن ها  و  است  غربی  کشورهای  یعنی  دنیا  بزرگ 
براساس منافع خود و جهت گیری های سیاسی، تولیدکنندگان 

را تحت فشار بگذارند.
ایشان تبدیل نفت خام به فرآورده های مختلف را راه اصلی 
رهایی از وابستگی به صادرات نفت خام برشمردند و افزودند: 
از  استفاده  با  توانیم  بارها گفته شده است، می  همچنان که 
نظیر  فعلی  فرآورده های  بر  عالوه  صنعتگران،  و  اندیشمندان 
گاز و بنزین، در آینده به ترکیبات و تولیدات دیگری دست 

یابیم که ارزش صادراتی آن ها چندین برابر نفت خام باشد.
انقالب اسالمی، توجه ویژه رئیس جمهور، وزارت نفت  رهبر 
دانستند  ضروری  پاالیشگاه  ساخت  به  را  دستگاه ها  دیگر  و 
با  می توان  نیز  را  پاالیشگاه  تولید  هزینه  مشکل  افزودند:  و 

نقدینگی موجود در کشور و مدیریت قوی حل کرد.
برخی  تولید،  رونق  زمینه  در  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
کردن  فعال  و  تحریک  قدرت  دارای  را  اقتصادی  بخش های 
بخش های دیگر خواندند و گفتند: باید به بخش های پیشران 
چنین  هم  و  خانگی  لوازم  خودرو،  کشاورزی،  مسکن،  نظیر 
هر  شدن  فعال  که  چرا  کرد  ویژه  توجه  دانش بنیان  اقتصاد 
کدام از این ها می تواند بخش های مختلف دیگر را به حرکت وا 
دارد و حرکت عمومی اقتصادی کشور را به کلی متحول کند.

نگاه  تغییر  نکته مهم دیگری،  آیت اهلل خامنه ای در  حضرت 
را  کنندگان  تولید  به  و دستگاه ها  مسووالن  دولت،  مجموعه 
رزمندگان  با  تولیدکنندگان  مقایسه  با  و  خواندند  ضروری 
سال های دفاع مقدس تأکید کردند: تولیدکنندگان رزمندگان 
به  چشم  این  با  باید  و  هستند  دشمنان  با  اقتصادی  جنگ 

آن ها نگاه کرد.
ایجاد  راه  سر  بر  موجود  مشکالت  از  مجدد  انتقاد  با  ایشان 
واحد  یک  فعالیت  برای  گاهی  گفتند:  تولیدی  واحدهای 
که  کرد  عبور  از 70 خوان  بلکه  از 7 خوان  نه  باید  تولیدی 

مسووالن باید این مشکل جدی را حل و مقررات زائد و موانع 
تولید را رفع کنند.

رهبر انقالب در همین زمینه، نگاه ویژه دولت به بنگاه های 
متوسط و کوچک را خواستار شدند و افزودند: این نگاه ویژه، 
آن  مسووالن  همه  که  است  مقاومتی  اقتصاد  در  اصلی  رکن 
هم  کارهایی  البته  که  اند  داده  اجرا  قول  و  اند  پسندیده  را 

شده است.
نکات  به  اگر  کردند:  خاطرنشان  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
گفته شده اهتمام جدی شود، تحریم ها واقعاً به فرصت تبدیل 
واردات  چون  نیز  اخیر  ماه های  در  که  گونه  همان  می شود، 
شرکت های  به  مسووالن  برخی  شده،  دشوار  کاالها  برخی 
دانش بنیان مراجعه کرده اند و مقداری از ظرفیت های جوانان، 
مجموعه های  و  دانشگاهی  جهاد  بنیان،  دانش  شرکت های 

تولیدی به کار گرفته شده است.
رونق  سخنانشان  از  دیگری  بخش  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
انسانی«،  »نیروی  دانستند:  نهاده  چهار  نیازمند  را  تولید 

»سرمایه«، »فناوری« و »مدیریت اقتصادی«.
و  برشمردند  نظیر  بی  انصافاً  را  ایرانی  انسانی  نیروی  ایشان 
برخی  اندیشمندان  اذعان  مورد  امروز  واقعیت  این  گفتند: 

کشورهای دیگر نیز قرار دارد.
رهبر انقالب اسالمی، نقدینگی حداقل 1800 هزار میلیاردی 
نهاده  را دو  از زمینه ها  قابل قبول در بسیاری  فناوری  نیز  و 
مدیریت  بخش  در  اما  افزودند:  و  خواندند  دیگر  قبول  قابل 
حساسیت  با  باید  تقدیر،  قابل  تالش های  وجود  با  اقتصادی 
روند  در  موجود  مشکالت  تا  کرد  عمل  و  برنامه ریزی  بیشتر 

رونق تولید کاهش محسوس یابد.
در  تحرک  نوعی  گیری  شکل  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
انرژی،  کشاورزی،  صنعتی،  تولید  زمینه های  در  جاری  سال 
پتروشیمی و لوازم خانگی را امری مبارک خواندند و با تأکید 
بر لزوم تقویت کامل این حرکت افزودند: این واقعیت نشان 
می دهد کسانی که از بن بست در کشور حرف می زنند، کاماًل 

اشتباه می کنند.
باید  واقعیات  این  که  این  به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
انگیزه و امید و تالش مدیران را افزون تر کند، یک نکته بسیار 
بیان  کشور  اقتصادی  پیشرفت  و  رونق  هدف  درباره  را  مهم 

کردند.
کشور،  شدن  ثروتمند  ِصرِف  اسالم،  نظر  از  گفتند:  ایشان 
عدالت  تأمین  اقتصادی،  پیشرفت  بلکه هدِف  نیست  مطلوب 
اجتماعی و ریشه کن کردن فقر است وگرنه مانند کشورهای 
پیشرفته ای مثل آمریکا می شویم که طبقات ضعیف همچنان 

مشکالت عمیقی دارند.
به  اشاره  با  خود  سخنان  ادامه  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
اولویت دیگر کشور، گفتند: در موضوع  عنوان  به  »فرهنگ« 
مواجه  بیگانگان  و جبهه وسیع  با حمله همه جانبه  فرهنگ 
هستیم و همه مسووالنی که با مسائل فرهنگ مرتبط هستند، 

باید به این موضوع توجه جدی داشته باشند.
اسالمی  نظام  دشمنان  افزودند:  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
صراحتاً می گویند که غلبه بر جمهوری اسالمی و حاکمیت 
با جنگ نظامی و تحریم اقتصادی امکان پذیر نیست  اسالم 
و  و مغزها  بر ذهن ها  تأثیرگذاری  و  نفوذ فرهنگی  با  باید  و 

تحریک هوس ها به این هدف رسید.
و  فرهنگی  ضد  یافته  سازمان  اقدامات  به  اشاره  با  ایشان 
اقدامات  این  نفوذ  مانع  باید  کردند:  خاطرنشان  ارزشی  ضد 
سازمان یافته در تولیدات فرهنگی همچون هنر، سینما، کتاب 

و تئاتر شد.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر این که »ما معتقد به بستن 
فضای فرهنگی کشور نیستیم اما با ولنگاری فرهنگی به شدت 
مخالفیم« گفتند: ما در شرایطی هستیم که جبهه مقابل ما و 
دستگاه های استکباری، همه امکانات فرهنگی و هنری خود 
را برای ضربه زدن به نظام اسالمی، به کار گرفته اند و ما باید 

برنامه ریزی جدی در مقابل این جبهه داشته باشیم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای هم چنین با اشاره به برخی اقدامات 
ضدفرهنگی سازمان یافته اما پنهان در جامعه، افزودند: باید 
تبلیغات  سازمان  ارشاد،  وزارت  از  اعم  فرهنگی  دستگاه های 
اسالمی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و صدا و سیما 
به شدت  مسائل  این  روی  بر  اطالعاتی  دستگاه های  حتی  و 

حساس باشند.
نقش  را  فرهنگی  امور  عرصه  در  مهم  نکات  از  یکی  ایشان 
تأکید  و  برشمردند  میانی دستگاه ها  مدیران  و  ارشد  مدیران 
و  فرهنگی  دینی،  مسائل  خصوص  در  مدیران  اگر  کردند: 
اعتقادی دستگاه های تحت مدیریت خود، علناً مراقبت و نقش 

آفرینی کنند، قطعاً تأثیرگذار خواهد بود.
رهبر انقالب اسالمی ابراز نگرانی نسبت به مساله حجاب در 
جامعه را، به جا و صحیح دانستند و خاطرنشان کردند: حجاب 
یک حکم شرعی و یک مساله قانونی است و در این زمینه باید 
در درجه اول دستگاه های دولتی و حکومتی و مدیران آن ها 

مراقبت کنند تا براساس قانون عمل شود.
ظواهر  و  دینی  موازین  رعایت  ای،  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
تأثیرگذار  دستگاه ها  بدنه  در  مدیران  جانب  از  را  مذهبی 
شود  تقویت  کشور  در  دینی  حرکت  باید  گفتند:  و  دانستند 
که این موضوع به پیشرفت های مادی نیز کمک خواهد کرد.

تعامل،  لزوم  به  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  ایشان 
همکاری و هم جهتی قوای سه گانه اشاره کردند و با تأیید 
سه  بودن  افزا  هم  ضرورت  بر  مبنی  جمهور  رئیس  سخنان 
عاقالنه  و  باید منصفانه  با متخلفان  برخورد  افزودند: در  قوه، 
به گونه ای  نظارتی  دستگاه های  و  شود  عمل  هوشمندانه  و 
و  تبعیض آمیز  برداشت های  آن ها  اقدامات  از  که  کنند  عمل 

غرض آلود و مچ گیری صورت نگیرد.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر این که قوه مجریه میاندار و 
عهده دار وظیفه سنگین اداره کشور است، خاطرنشان کردند: 
همه باید به این واقعیت توجه کنند البته مسووالن دولتی نیز 
برای کوچکترین  افزایش دهند و  را  باید صبر و تحمل خود 

موضوع یا مشکلی، بی تابی نکنند.
»نترسیدن از دشمن« توصیه دیگر حضرت آیت اهلل خامنه ای 
را  سخنانی  اوقات  برخی  گفتند:  که  بود  دولت  مسووالن  به 
می شنوم که نشانه بیمناک بودن از دشمن است، در حالی که 
از دشمن، واقعاً نباید ترسید زیرا این دشمن از ابتدای انقالب 
اسالمی وجود داشته و هر کاری هم که توانسته کرده اما به 

موفقیت نرسیده است.
ایشان افزودند: امریکا، اروپا و حتی شوروی سابق در این چهل 
اسالمی  علیه جمهوری  توانستند  را که می  اقدامی  سال هر 
انجام دادند اما به نتیجه نرسیدند. البته آزار و اذیت و زحمت 
بوجود آورده اند ولی نتوانسته اند مانع از حرکت و پیشرفت 

نظام اسالمی شوند.
افزایش  و  پیشرفت ها  به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
توانایی های جمهوری اسالمی در عرصه های سیاسی، دفاعی 
و اقتصادی تأکید کردند: دشمن هیچ غلطی نمی تواند بکند و 
چهل سال دوم جمهوری اسالمی قطعاً از چهل سال اول، برای 

ما بهتر و برای دشمنان بدتر خواهد بود.
 ایشان در بخش پایانی سخنان خود به موضوع کشمیر اشاره 
کردند و با ابراز ناراحتی از وضع مسلمانان این منطقه گفتند: 
ما با دولت هند روابط خوبی داریم اما انتظار و توقع از دولت 
نجیب  مردم  قبال  در  منصفانه  سیاستی  که  است  این  هند 
زور  منطقه  این  مسلمان  مردم  به  و  بگیرد  پیش  در  کشمیر 

گفته نشود.
و  کشمیر  منطقه  کنونی  وضعیت  اسالمی  انقالب  رهبر 
اقدامات  نتیجه  را  زمینه  این  در  پاکستان  و  هند  اختالفات 
انگلیس خبیث به هنگام خروج از شبه قاره هند دانستند و 
برای استمرار درگیری در کشمیر، تعمداً  انگلیسی ها  گفتند: 

این زخم را در این منطقه برجای گذاشتند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی چایکاران کشور: 

 صندوق حمایت از توسعه صنعت 
چای کشور تنها سرپناه امن 

چایکاران است
معیار -- گیالن -- مهدیه رزاقی لنگرودی

در  چای  باغ  هکتار   2 صاحب  که  امیدی  هادی 
عنوان چای  به  از سال 13۹3  است،  رودسر  شهرستان 
کار، عضو صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور 

شد.
خبرنگار  به  صندوق  این  تشکیل  مزایای  مورد  در  وی 
هیچ  صندوق  تشکیل  از  قبل  تا  چایکاران  گفت:  معیار 
مبلغی بابت تغذیه، هرس و نگهداری باغ از دولت دریافت 
نمی کردند اما با تشکیل صندوق، به بانک ها معرفی شده 
اند و با دریافت وام های به زراعی، به تقویت باغات خود 

پرداختند.

داد:  ادامه  کشور  چایکاران  تعاونی  اتحادیه  مدیرعامل 
از  دیناری  که  این  بدون  همیشه  همچون  کشاورزان 
دلسوزی  و  عشق  با  باشند  داشته  درآمد  خود  محصول 
می  مراقبت  خود  گذشتگان  از  مانده  جا  به  میراث  از 
کنند که اگر امروز، این مقوله، اندکی برای آنان صرفه 
اعمال  را  محافظت ها  بهترین  باشد  داشته  اقتصادی 
خواهند کرد و البته این مهم از سوی صندوق حمایتی 

مدیریت مطلوبی شده است.
امیدی با بیان این که عملکرد صندوق از لحاظ افزایش 
محصول بسیار چشمگیر بوده است، خاطرنشان کرد: این 
صندوق با عملیات به زراعی و توجهات ویژه کشاورزان، 

موجب ماندگاری آنان در باغات چای شد.
دستگاه های  و  آالت  ماشین  خرید  تسهیالت  وی، 
بهزراعی، اقدامات الزم برای تغذیه باغ و تأمین نهاده های 
از  مهم صندوق حمایت  اقدامات  از جمله  را  کشاورزی 
توسعه صنعت چای کشور برشمرد و گفت: این صندوق 
خاکشناسی،  همچون  پژوهش ها  زمینه  در  چنین  هم 

عملکرد مطلوبی تاکنون ارائه داده است.
این  بیان  با  کشور  چایکاران  تعاونی   اتحادیه  مدیرعامل 
که صندوق با وجود منابع محدود، تمام وعده های خود 
را عملی کرده و در این زمینه کوچکترین کوتاهی نکرده 
در جهت  را  حمایتی  این صندوق  منابع  افزایش  است، 
کشور  اقتصاد  عالی  شورای  از  رها شده،  باغ های  آبادی 
در  کم  دست  منابع،  افزایش  با  افزود:  و  شد  خواستار 
توسط  کشور  چای  مصرف  درصد   70 آینده  سال   10
چرخه  از  نیز  خارجی  چای  و  تامین  داخلی  کشاورزان 

مصرف حذف خواهد شد.
وی ادامه داد: اگر صندوق تشکیل نمی شد باغات نابود و 

مصرف چای کشور نیز به چای خارجی وابسته می شد.
مدیر عامل اتحادیه تعاونی چایکاران کشور، اضافه کرد: 
انحالل سازمان چای بیشترین ضربه ها را به صنعت چای 
وارد کرد اما با احیای مجدد این سازمان و تشکیل صندوق 
حمایت از توسعه صنعت چای کشور، این صنعت دوباره 
احیا شد و جانی دوباره گرفت. مدیرعامل اتحادیه تعاونی 
چایکاران کشور گفت: تنها توقع چایکاران، افزایش منابع 
برنامه و بودجه کشور  از سوی سازمان  موجود صندوق 
است تا صنعت چای به اوج دوران شکوفایی خود برسد.

امیدی یادآور شد: بی شک عملکرد مطلوب و تسهیالت 
چای  صنعت  رونق  موجب  ماشین آالت،  و  بهزراعی 
می شود و این مساله نیز به نوبه خود در ایجاد اشتغال و 

کاهش نرخ بیکاری موثرخواهد بود. 
و  تاکید  حمایتی  صندوق  فعالیت  تداوم  لزوم  بر  وی 
و  خود  خانه  را  چای  سازمان  چایکار،  کرد:  خاطرنشان 

صندوق را تنها سرپناه امن خود می داند.

توجه به بنگاه های متوسط و کوچک رکن اصلی اقتصاد 
مقاومتی است

رهبر انقالب اسالمی در دیدار با اعضای هیأت دولت
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کافه شهرحمید مزرعه --- نیم نگاه ---

 پاسترناک و اندوه دکتر ژیواگو
درابره ابریس لئونیدوویچ اپسرتانک نویسنده رمان دکرت ژیواگو

لحطاتی با شعربه انتخاب نیما موسوی

" حمیدمصدق "
من آفتاب درخشان و ماه تابان را
بهین طراوت سرسبزی بهاران را

زالل زمزمه روشنان باران را درود خواهم گفت
صفای باغ و چمن دشت و کوهساران را

و من چو ساقه نورسته بازخواهم رست
و درتمامی اشیا پاک تجریدی

وجود گمشده ای را
دوباره خواهم جست

***

" بابا افضل کاشانی "
رنگ از گل رخسار تو گیرد گل خود روی

مشک از سر زلفین تو دریوزه کند بوی
شمشاد ز قّدت به خم، ای سرو دل آرا

خورشید ز رویت دژم، ای ماه سخن گوی
از شرم قدت سرو فرومانده به یک جای

وز رشک رخت ماه فتاده به تکاپوی
با من به وفا هیچ نگشته دل تو رام

با انده هجران تو کرده دل من خوی
ناید سخنم در دل تو، ز آن که به گفتار

نتوان ستدن قلعه  ای از آهن و از روی
ز آن است گل و نرگس رخسار تو سیراب

کز دیده روان کرده  ام از مهر تو صد جوی
تا بوک سزاوار شوی دیدن او را

ای دیده تو خود را به هزار آب همی شوی
ای دل چه شوی تنگ، چو در توست نشستن
خواهی که ورا یابی، در خون خودش جوی

***

ویزناتل خانلری " " پر
]بخشی ازشهربلندعقاب[

گشت غمناک دل و جان عقاب
چو ازو دور شد ایام شباب

دید کش دور به انجام رسید
آفتابش به لب بام رسید

باید از هستی دل بر گیرد
ره سوی کشور دیگر گیرد

خواست تا چاره ی نا چار کند
دارویی جوید و در کار کند

صبحگاهی ز پی چاره ی کار
گشت برباد سبک سیر سوار

گله کاهنگ چرا داشت به دشت
ناگه ا ز وحشت پر ولوله گشت

وان شبان  بیم زده ، دل نگران
شد پی بره ی نوزاد دوان

کبک  در دامن خاری آویخت

مار پیچید و به سوراخ گریخت
آهو استاد و نگه کرد و رمید
دشت را خط غباری بکشید
لیک صیاد سر دیگر داشت

صید را فارغ و آزاد گذاشت
***

غرفه ایران در نمایشگاه کتاب پکن
و  افتتاح  رسماً  پکن  کتاب  بین المللی  نمایشگاه 
ایران  فرهنگی  نمایشگاه های  موسسه  غرفه  فعالیت های 

کلید خورد.
نمایشگاه های  موسسه  عمومی  روابط  اعالم  اساس  بر 
 30 از  پکن  کتاب  بین المللی  نمایشگاه  ایران،  فرهنگی 
مرداد تا 3 شهریور ۹8 در مرکز بین المللی نمایشگاه های 
پکن دایر است. غرفه موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران 
هم در این دوره از نمایشگاه بر اساس تفاهم نامه مشترک 

همکاری بین طرفین به مساحت 18 مترمربع برپا است.
 250 از  بیش  نمایشگاه،  از  دوره  این  در  ایران  غرفه  در 
عنوان کتاب های ادبی برگزیده جوایز سال گذشته )جایزه 
جایزه  پور،  غنی  شهید  جایزه  جایزه جالل،  سال،  کتاب 
قلم زرین، جایزه هفت  اقلیم، جایزه انتخاب بهترین کتاب 
پاسداران  سال  کتاب  جایزه  رشد،  جایزه  مقدس،  دفاع 
اهل  قلم( و هم چنین آثاری در زمینه های آموزش زبان 
فارسی، ایران شناسی، هنر، کودک و نوجوان، دین و دفاع 

مقدس عرضه می شود.
معرفی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، معرفی طرح های 
انتشار کتاب  از  حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
ایرانی، دعوت از ناشران بین المللی و مذاکره برای حضور 
ایران  در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، برگزاری روز 
نظر  در  برنامه های  ازجمله  تخصصی  نشست های  و 

گرفته شده برای حضور در این دوره از نمایشگاه است.
انتشارات  ایران،  نمایشگاه های فرهنگی  بر موسسه  عالوه 
سوره مهر و رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران نیز 
علیرضا  می پردازند.  خود  آثار  نمایش  به  ایران  غرفه  در 
آناناس  تصویرگری  حمایت  با  ایرانی  تصویرگر  گلدوزیان 
و  تصویرگر  صانعی  افسانه  همراه  به  داور،  به عنوان  چین 
تصویری  کتاب  خلق  برگزیده  نویسنده  نعمت اللهی  زهرا 
ایران،  فرهنگی  نمایشگاه های  موسسه  با حمایت  دستان 

در نمایشگاه پکن حضور دارند.
و  کودکان  به  نقاشی  آموزش  تصویرگران،  آثار  معرفی 
علیرضا  توسط  تصویرگری  آموزشی  کارگاه  برگزاری 
گلدوزیان ازجمله برنامه هایی است که به مناسبت حضور 

در نمایشگاه کتاب پکن اجرا می شود.

حراج ۳۰۰ اثر هنری از موزه 
متروپوليتن

موزه ی هنر متروپولیتن نیویورک، ماه آینده بیش 
حراجی  در  را  خود  چینی  مجموعه ی  از  اثر   300 از 

ساتبیز به فروش می رساند.
از  شده  ساخته  هنری  آثار  نیوز،  نت  آرت  گزارش  به 
جمله  از  شده  حکاکی  مجسمه های  و  نادر  یشم های 
آثاری هستند که در سال های گذشته به موزه   1,275
هنر متروپولیتن نیویورک هدیه شده اند و قرار است در 

مزایده ماه آینده حراجی ساتبیز به فروش برسند.
حراجی ساتبیز،  ارزش تمام مجموعه آثار هنر چین ارائه 
شده توسط موزه متروپولیتن را بین 2.۶ تا 3.8 میلیون 

دالر تخمین زده است.
بخش اعظمی از این مجموعه، در رویداد فروش مجموعه 
سپتامبر  چهاردهم  روز  که  ساتبیز  آسیایی  هنری  آثار 

برگزار می شود،  به مزایده گذاشته می شود.
120 اثر دیگر از مجموعه آثار هنری چین موزه ی هنر 
 10( سه شنبه  روز  در  دیگری  حراجی  در  متروپولیتن 

سپاتمبر( حراج می شوند.
یشمی  قلمدان  سه شنبه،  روز  حراجی  سبد  سر  گل 
دوران  و  »چینگ«  دودمان  به  متعلق  شده  حکاکی 
امپراطوری »چیان لونگ« )1735–17۹5( است. ارزش 

این اثر بیش از 700,000 دالر برآورد شده است.
یک  شامل  »چینگ«،  دودمان  به  متعلق  آثار  دیگر 
مجسمه حکاکی شده  سالدون و یشم با قیمت تخمینی 
با  یشمی  کتیبه  یک  و  دالر   250,000 تا   150,000

قیمت تخمینی 80,000 تا 120,000 دالر می شود.

نوازنده  کافمان،  ایزیدوروونا  روزا  فرزند  نخستین 
 10 در  نقاش  پاسترناک،  اوسیپوویچ  لئونید  و  پیانو 
پاسترناک  زاده شد. خانواده  فوریه 18۹0 در مسکو 
مردمی  اما  داشتند،  روسی  منش  و  تبار  چند  هر 
جهان وطن بودند که پیوند با سر چشمه های فرهنگ 

اروپای غربی برای شان ضروری بود. 
جایگاه لئونید اوسیپوویچ در مدرسه نقاشی، مجسمه 
او در  نیز موقعیت نمایان  سازی و معماری مسکو و 

چهره  سرشناس ترین  از  یکی  مقام 
که  بود  شده  سبب  شهر،  پردازان 
زبده ترین  از  برخی  با  اش  خانواده 
به  محافل هنری آن روزگار آشنایی 

هم رساند. 
جنگ  تاثیرات  که  روزهایی  در 
جهانی در ذهن پاسترناک به عنوان 
روسیه  و  بود  زنده  نبرد  نگار  وقایع 
و  کشش  پیرامونش  در  جنگ  بعداز 
جوششی داشتو افکار و ادراکات او در 
قالب ادبی و فلسفی تبلور می یافت، 
او نگارش قسمت هایی از دکتر ژیواگو 

را آغاز کرد. 
اش  زندگی  در   1۹۴۶ سال  در 
آشنایی  داد،  روی  اساسی  چرخشی 
ایوینسکایا  سولوودوونا  و  اولگا  با  او 
به  کرد  ایجاد  او  زندگی  در  تحولی 
دوست،  نزدیکترین  اولگا  که  طوری 
الهه ی  و  معشوق  دستیار،  مشاور، 

شعر پاسترناک شد. 
در سال 1۹۴۹ رابطه پربار پاسترناک 
بازداشت  سبب  به  ایونیسکایا  و 
او  شد،  گسسته  ناچار  به  ایونیسکایا 
به اتمام رابطه نزدیک با افراد مظنون 
به جاسوسی، به پنج سال اقامت در 
شد،  محکوم  شاقه  اعمال  اردوگاه 
استالین  مرگ  از  پس  اندکی  اما 
این  در  شد.  آزاد   1۹53 سال  در 
به  و  ندید  آسیبی  ماجراپاسترناک 
این سبب این تصور بود که بازداشت 
نویسنده ای چون او تاثیری نامطلوب 
خواهد  کشور  از  خارج  و  داخل  در 
شخص  که  علت  بدان  یا  و  داشت 

استالین در این باره سفارش هایی کرده بود. و بدین 
خالی  او  یار  نزدیک ترین  سر  بر  را  خود  کینه  سان 
که  بود  این  دولت  مقامات  نگرانی  ژرف ترین  کردند، 

مبادا رمان پاسترناک تجلی اپوزیسیون ادبی باشد. 
ادبی  جایزه  سوئد  سلطنتی  آکادمی  سال 1۹58  در 
ویژه  به  و  ترجمه شکسپیر  غنایی،  اشعار  پاس  به  را 
پاسترناک  داد.  پاسترناک  به  ژیواگو  دکتر  خاطر  به 
در باره این جایزه گفت: برای من این چیزی بیش از 

شادمانی است، این جایزه نوعی حمایت اخالقی از من 
است. اما مقامات شوروی سخت به خشم آمدند، آنان 
بر این باور بودند که غرب از این رمان برای مقاصد 
سیاسی بهره جسته و اهدای این جایزه یک حرکت 

ضد شوروی همه جانبه است. 
و  حساب  تسویه  نوعی  ژیواگو  دکتر  پاسترناک  برای 
مایه ی  که  بود  خطاهایی  اصالح  برای  کوششی  حتا 
عذاب نزدیک ترین یارانش شده بود. او در نامه ای به 
تاریخ نوامبر 1۹۴8 به طور مشخصی 
و  مسخره  و  ناچیز  یادداشت  هایی  به 
محاکماتی بیرحمانه اشاره می کند که 
نصیب  غیرعادالنه  و  ظالمانه  زندگی 
پدرش،  چون  بزرگ  هنرمندانی 
شاعر  تابیدزه  و  ایاشویلی  تسوتایوا، 
گرجی کرده بود و آنگاه می گوید: به 
هنگام نوشتن این رمان خود را تالفی 
باعث  که  می داند  خطاهایی  کننده 
می خواسته  و  بود  شده  آن ها  عذاب 

انتقام آن ها را بگیرد. 
دکتر ژیواگو را می توان در یک کالم 
تاریخ معنوی انفالب شوروی به قلم 
صورت  به  که  دانست  پاسترناک 
نام  به  خیالی  قهرمانی  سرگذشت 

یوری ژیواگو نوشته شده است. 
قرار  ژیواگو  که  بود  مدعی  نویسنده 
وسط  حد  در  باشد  شخصی  بوده 
و  ینسین  بلوک،  با  خودش  میان 
مایاکوفسکی. این عضو اینتلجنسیای 
روسیه چنین موجودی است، دکتر، 
آغاز  با  همدل،  شهروندی  و  شاعر 
که  دوست  خانواده  مردی  انقالب 
اول  سال های  مصائب  از  کوشد  می 
در  به  سالم  جان  شوروی  حکومت 
چریکی  ارتش  اجباری  عضو  برد، 
عضو  داخلی،  جنگ  طول  در  سرخ 
پیشین،  بورژوایی  باخته ی  آبرو 
پناهنده ای در داخل کشور که از بیم 
تهدید سیاسی ناچار است از زنی که 
نهایت،  و  شود  جدا  می دارد  دوست 
جان  تنهایی  و  جاری  تنگناهای  در 

سپارد.)ادامه دارد(

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

افقی:
1- شهر زیتون- بیماری- شهری در استان کرمانشاه 2- خزینه- نوعی ادویه- شهری در استان کردستان 3- کار یک دنده- چارچوب عکس- مجبور نمودن- حرف فاصله ۴- گلو- مقابل زیرین 5-روز نیامده- از شخصیت های 
شاهنامه- رنگ تنفر ۶- گرما و حرارت- سدی در خوزستان- سلطان جنگل- درون دهان- فلز سرخ 7- هراس انگیز- رودی در استان کرمانشاه 8- آزاد شدن- نام یکی از کاخ های تخت جمشید ۹- محفظه نگهداری و پرورش 
گیاهان- نیکویی ها 10- گونه برجسته- حرف دهن کجی- ناتوان- زیاده خواهی- خشکی 11- پیمان ها و قراردادها- طبیعی- اثر امیل زوال 12- راننده هواپیما- سفره 13- واحد پول ژاپن- دوستی صادقانه- وقت و زمان- حیوان 

درنده 1۴- تمرکز حواس- هیئت ویژه بررسی- سالح زیر زمینی 15- بهره- عددمنفی- مگس بیماری خواب
عمودی:

1- کنایه از گفتگوی دوستانه است 2- محنت- طاقچه باال- رند و حقه باز- کاستی و عیب 3- سوسن زرد- مجازات شرعی- رنگ قرمز- کلمه 
شگفتی- خط کش هندسی ۴- فیلمی از ابوالقاسم طالبی 5- ترشحات دهان- از نیروهای سه گانه ارتش- پارچه ای ضخیم از پشم گوسفند یا 
بز ۶- خدای تاریکی یونانیان باستان- زبانه کلید- فاقد امنیت 7- جای پا- خودرو- از شهرهای استان مرکزی 8- اتمسفر- سالح زیر زمینی 
مادر وطن- سیلی ۹- سرگیجه- لباس مخصوص حاجیان 10- محلول رقیق ماست و آب- بعدا- کشوری با پایتخت وین تیان 11- همراه 
هوی- سرشت و جوهر- تخم کتان 12- قطعه کوچک کامپیوتری 13- حرف نازی- جنس خشن- مخترع دیگ بخار- سودای ناله- فلز سرخ 

1۴- گویند طالست- خرامان- ریشه- خون بها 15- بلبل- روشنایی- طرد نمودن
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پاسخ به حيوان آزارِی گاوباز
 

مرد گاوباز که گاو وحشی را بازیچه حرکات نمایشی 
خود کرده بود، پاسخ محکمی از حیوان وحشی گرفت.

درگیر  را  گاو وحشی  دقایقی  که  اسپانیایی  گاوباز  یک   
حرکات نمایشی خود کرده بود، سرانجام پاسخ محکمی 

از حیوان گرفت.
گاو وحشی به مرد گاوباز حمله ور شد و پس از ضربات پی 

در پی، او را به شدت مجروح کرد.

پليس زیر چرخ های کاميون
راننده کامیونی که قصد گردش به راست را داشت، 

پس از تغییر مسیر، خودروی پلیس را له کرد.
کامیون  راست  سمت  از  داشت  تصمیم  پلیس  افسر 
سبقت بگیرد اما پس از تصادفی وحشتناک با کامیون، 

جان خود را از دست داد.

راز »جنگل جيغ«
 

باشگاه خبرنگاران جوان -- روستایی به نام »سربرج« 
وحشتناک  پدیده ای  داشتن  دلیل  به  ساالنه  مشهد  در 

میزبان تعداد زیادی از گردشگران داخلی و خارجی است.
جنگل »سربرج« که به »جنگل جیغ« شناخته شده است. 
روز های عادی و آرامی دارد، اما به محض تاریک شدن هوا تا 
سپیده دم، صدایی عجیب و ترسناک ازآن به گوش می رسد.

نفرین  را  »سربرج«  منطقه، جنگل  این  ساکنان  از  عده ای 
شده می دانند که روح و اجنه در این روستا زندگی می کنند 
وجود  علت  به  هنگام  شب  دلخراش  و  مخوف  صدای  و 

سکونت شیاطین است.
به گفته برخی دیگراز ساکنان این منطقه، منشا صدا های 
خوف آور به دلیل هجوم ملخ هایی است که هنگام تاریکی 
هوا به درختان پناه می برند. عده ای دیگر عواملی ناشناخته 
پدیده  این  اصلی  عامل  را  هوایی  و  آب  تغییرات  مانند 

ترسناک می دانند.
ابراهیم عرب، دهیار روستای »سربرج« طرقبه در این باره 
گفت: بخشداری منطقه برای روشن شدن راز این جنگل، 
با فرستادن عده ای از کارشناسان برای تحقیقات مخصوص، 
از نوع خاص که در  به جیرجیک هایی  را مربوط  این صدا 

زبان محلی به نام »کز«شناخته می شود اعالم کردند.
به گفته کارشناسان؛ روی هر درختی در این منطقه نزدیک 
به 3 هزار جیرجیرک در دو کیلومتری رودخانه زندگی می 
کنندکه عمر ۴0 روزه دارند و از بین می روند. آواز گروهی 
تعداد زیاد جیرجیرک ها مانند صدای زوزه یا جیغ به نظر 
می رسد که باعث ترس و وحشت گردشگران و اهالی روستا 

می شود.

7 1398/6/4 - شماره 134

 --- نیم نگاه ---

3 2 4
3 8 7

5 4
1 7 2 9

4 8 2
4 9 8

4 8 9
6 9

8 5 3

سودوکو شماره 62

5 3 8 1 2 7 4 6 9
4 1 6 9 3 5 8 2 7
2 7 9 6 8 4 5 1 3
8 6 1 7 9 2 3 5 4
9 5 7 3 4 1 2 8 6
3 2 4 8 5 6 9 7 1
1 8 2 4 7 3 6 9 5
7 9 3 5 6 8 1 4 2
6 4 5 2 1 9 7 3 0

جواب شماره قبل

رفته بودم رستوران سفارش غذا دادم. 
آوردند،  رو  غذا  وقتی  که  دادند  طولش  اینقدر  نامردا 
به طرف گفتم تو همونی نیستی که رفته بودی واسه 

من غذا بیاری؟ 
طرف گفت: آره چطور مگه؟!! 

گفتم: ماشاهلل چقدر بزرگ شدی؟!
 .
 .
 .
.

طرف بیشتراز دو تاچهار راه دنبالم کرد... 
مردم اعصاب ندارن به خدا!!!

☺☻☺☻☺

تو  کی  هیچ  بانک،  رفتم  صبح  سر  داشتم  بانکی  کار 
بانک نبود

بانک چهار تا کارمند داره؛
کارمند خانوم تو اینستاگرام بود!

یکی از اقایون تو تلگرام بود!
مدیر و معاونش هم داشتن کلش بازی میکردند!!،

من؛ حیران!!
سیستم بانک داری؛ فعال ...

کارمندان؛ خوشحال!!!

شما رو نمیدونم ولی تو خونه ما کارت عروسی فقط 
یه روز دوام میاره بعدش یا روش نقاشی می کشند یا 
آدرس می نویسند یا باهاش اشغال بر میدارند میندازند 

تو سطل آشغا ل...
کی  می دونیم  نه  رو  عروسی ها  نصف  روش  همین  با 

هست نه کجا باید زنگ بزنیم از مابقی بپرسیم!!!
خانواده ما...حرف ندارندوا...

فامیل و دوستان...شاکی!!
عروس ها و دامادها؛ چشم انتظار...

راستی... کادوهارو کجا ببریم!!!

☺☻☺☻☺

داشتم پروژه دانشگاه رو درست می کردم بابام اومد تو 
اتاقم میگه: این چیه؟ میگم: یه قطعه الکتریکی. 

یکهو   سخته.  توضیحش  میگم:  چیه؟  کارش  میگه: 
گذاشت زیر گوشم و گفت: فکر کردی اون موقع که 
3 سالت بود و می پرسیدی بابا من چطور درست شدم 

توضیحش آسون بود؟

☺☻☺☻☺

آسیاب  می شینم،  بشین  آسیاب  نمیاد،  یادتون  شما 
پاشو پا می شم، آسیاب بچرخ می چرخم، آسیاب پاشو، 
پا نمی شم؛ جووِن ننه جون، پا نمی شم؛… جووِن قفل 
تندترو  کن،  ترش  تند  آسیاب  می شم...  پا  چمدون، 

تندترش کن
دهه هفتادی ها یادتونه؟

☺☻☺☻☺

یه  بعد  تلویزیون  نمایشگاه  بودم  رفته  دوستم  با 
شبیه  چیزی  یه  می رفتند  مردم  که  بود  تلویزیون 
و  می پوشوند  چشمو  کل  که  تفاوت  این  با  عینک 
را گذاشت.  میدیدند... دوستم رفت عینک   3D فیلم 
دوستم  داری؟  دوست  فیلمی  سبک  چه  گفت  طرف 
به  نزدیک  که  گذاشت  فیلم  یه  اونم  ترسناک...  گفت 
نزدیک می شدند. دوستم  بهش  زامبی داشتن  100تا 
هی می خندید منم شیطنتم گل کرد وقتی زامبی ها 
دیگه بهش رسیده بودند پریدم رو شونش. بنده خدا 
فکر کنم یه سکته ناقص کرد این قدر جیغ زد. هی می 
گفت نهههههههههههههه منو نخور من بدمزم نهههه...
یه طرف، هی می خندیدیم  از  یه طرف، مردم  از  من 
... وقتی هم حالش جا اومد، افتاده بود دنبالم... جنبه 

نداره دیگه ...

یه رفیق دارم ازش سوال بپرسی راجع به هرچی جواب 
میده جز سوالی که پرسیدی رو 

تازگی ها نامزد کرده دلم برا طرف خیلی میسوزه
مثال فکر کنید پسره اگه بپرسه عزیزم نهار چی داریم؟

از فیزیک کوانتوم تا بحران اقتصادی اروپا و ذوب شدن 
یخ های قطب جنوب و مسایل خاورمیانه جواب میگیره 

ولی اسم غذا؛ عمرا عمرااااااا
جامعه  نیست که !!!!!!

☺☻☺☻☺

آموزش  افسر  رانندگی،  اموزش  کالس  سر  رفتیم  آقا 
بار  یه  تو  میگه؛  اومده  کالس  اول  بود(  )اشنا  دهنده 
گواهی نامه مگه نگرفته بودی؟ گفتم ؛آره ولی باطلش 

کردند. گفت؛ چرا؟
از دست  فرار  گفتند  می رفتم  با 150  اتوبان  تو  گفتم؛ 
پلیس و توجه نکردن به عالمت دادن پلیس. در صورتی 
که من داشتم اهنگ گوش می دادم چیزی نشنیدم تازه 
اس ام اس اومده بود برام داشتم می خوندم هیچ عالمتی 
هم ندیدم تازه میگن کارهای خطرناک ونمایشی انجام 
دادی. حاال بد کردم برای این که نزنم به ماشین ها الیی 

بکشم یا نخورم به ماشین ها دستی بکشم واال...
هیچی، آخرش افسره گفت؛ بسه دیگه نمی خواد آموزش 

بدی فعال بیرون باش.
مگه  میخندیدند  اموزشی ها  بقیه  چرا  نمی دونم  فقط 

خنده داره؟

☺☻☺☻☺

می شد،  تموم  نارنیا  فیلم  این  وقت  هر  بودم  که  بچه 
می رفتم توی کمدو می گشتم. هر چی لباس ها رو میزدم 
کنار این سرزمینه پیدا نمی شد. بعدشم خسته و کوفته 

همونجا خوابم می برد.
آخه چرا کمد ما نارنیا نداشت؟

مسوولین پاسخگو باشند!
کودک درونم هنوز داره کمد ها رو می گرده...

شاید یه روز نارنیا رو بیابه!!!
براش دعا کنین.

☺☻☺☻☺

عاغا دوستم تعریف می کرد می گفت که این چند روزه 
هرکی منو می بینه می گه چشات چرا قرمزه... منم الکی 
می گم نمی دونم... بدبختا خبر ندارن اینترنتمون از 5 تا 

8 صبح رایگانه....



پرونده قضایی دوچرخه سوار 
آلمانی چه شد؟

مازندران  استان  دادگستری  کل  رییس   -- ایسنا 
سوار  دوچرخه  "روندپرونده  است  کرده  اعالم  تازگی  به 
ادامه می یابد"  او  وکیل  یا  از حضور شاکی  آلمانی پس 
اما ولی تیموری معاون گردشگری، پس از آن که رئیس 
را  پرونده  این  مازندران جزئیات  استان  دادگستری  کل 
توضیح داد، گفت: »با توجه به این  که گردشگران پس از 
بازگشت به کشور خود دیگر امکان مراجعت و پیگیری 
سازوکار  باید  کشور  قضایی  نظام  ندارند،  را  شکایات 

دیگری را برای این کار طراحی و اجرا کند.«
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  »سازمان  افزود:  وی 
گردشگری به عنوان متولی امور گردشگری، همان گونه 
که پیش از این هم چندین بار در جلسات مشترک این 
را  الزم  همکاری  دارد  آمادگی  کرده،  مطرح  را  موضوع 
برای تعریف یک فرآیند حقوقی و تخصصی در این زمینه 

با دادستانی داشته باشد.«
و  آلمانی  سوار  دوچرخه   گردشگر  یک  از  سرقت  خبر 
ضرب و جرح او، در یک ماه گذشته سر و صدای زیادی 
در فضای مجازی به پا کرد. استاندار مازندران به خاطر 
از آن دوچرخه  سوار عذرخواهی کرد، برخی  اتفاق  این 
از هنرمندان و کنشگران اجتماعی و گردشگری نیز به 

برخوردی که اتفاق افتاده بود واکنش هایی نشان دادند.
به گفته رئیس کل دادگستری استان مازندران، در حال 
حاضر متهم اصلی که به ایراد صدمه بدنی اقدام کرده، به 

دلیل عجز از تودیع وثیقه در بازداشت است.
فیلیپ مارک گراف، تصمیم داشت برای جمع آوری کمک 
با دوچرخه، مسیری 20 هزار  بیماران سرطان  به  مالی 
کلیومتری را تا جنوب هند طی کند. مسیر او از ترکیه، 
ارمنستان، ایران و پاکستان، هیماالیا و پامیر می گذشت 
سارقان  حمله  در  که  او  می رسید.  هند  به  نهایت  در  و 
به کشورش  درمان  ادامه  برای  اکنون  بود  مجروح شده 
برگشته اما گفته پروژه اش متوقف نشده و پس از درمان 

تا جنوب هند خواهد رفت.

خسروی مرز چهارم خروجی 
زائران اربعين

کشوردر  اربعین  ستاد  اجرایی  مدیر  مرادی  امیر 
این  بیان  با  استان گیالن،  اربعین حسینی  جلسه ستاد 
که ثبت نام در سامانه سماح از روز جمعه، اول شهریورماه 
۹8است، اظهار کرد:  براساس تفاهم نامه منعقد شده بین 

ایران و عراق، روادید سفر اربعین حذف شده است.
وی هم چنین از اضافه شدن مرز خسروی به عنوان مرز 
چهارم خروجی زائران اربعین خبر داد و گفت:  یکی از 
شاخص های خوب تفاهم نامه مذکور افزایش مدت زمان 
سفر اربعین است و لذا کاروان های موکب دار می توانند از 
اول تا دهم محرم اعزام شوند. با هماهنگی گمرک، مواد 
از  ایران بدون مشکل  غذایی و کاالهای پلمپ شده در 

مرز عراق عبور خواهند کرد.
وی از پرداخت 100 دینار ارز به زوار با هماهنگی بانک 
ثبت نام  هنگام  زائران  شد:   یادآور  و  داد  خبر  مرکزی 
بیمه  بابت  تومان  هزار   25 مبلغ  باید  سامانه سماح  در 
پرداخت کنند که این بیمه تا سه میلیون تومان شامل 
هزینه های  شامل  تومان  میلیون   ۴5 سرپایی،  درمان 
درمانی و 300 میلیون تومان شامل حوادث غیرمترقبه 

می شود.
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تکه ای از من تکه ای از زمینمریم سادات موسوی  --- نیم نگاه ---

■■ تهران -- پیش از پرواز
که  بود  بار  اولین  این  بودم.  نگران  سفر  از  پیش 
از کشور  ماهه مان  فرزند 21  به همراه  می خواستیم 
خارج شویم. از یک هفته قبل از سفر شروع کردیم به 
نوشتن فهرستی از اقالم الزم که در شهری که شهر 
البته که قرار بود به  ما نیست دچار مشکل نشویم. 
منزل دوستانی برویم که بسیار همراه ما در نکهداری 
آن ها  اگر  شاید  بوده اند.  کوچکمان  پسر  دماوند،  از 
یک ماه پیش برای مدتی طوالنی به استانبول نرفته 

بودند، ما هم این سفر را برنامه ریزی نمی کردیم.
حال  کمک   نفر   3 حداقل  سفر  این  در  می دانستیم 
داریم که با آن ها بتوانیم شهر را بگردیم، به رستوران 
برویم و احیانا خریدی بکنیم. با این اوصاف، من تا 
زمان برگشت نگران بودم. دل آشوبه ای که هیچ لحظه 

رهایم نکرد.
از خواب بیدار شدیم.  صبح زود یا عمال نصف شب 
آنجایی  از  کردیم.  بلند  را  دماوند  لحظه،  آخرین  در 
بیدارش  خواب  از  )یا شب!(  صبح   2:30 ساعت  که 
و  پوشک  تعویض  قصد  سرعت  با  و  بودیم  کرده 
و  ناراحت  دستمان  از  به شدت  داشتیم،  را  لباسش 
احتماال عصبانی بود، طوری که گریه اش تمام نمی 
شد. برایش توضیح می دادیم قرار است به یک سفر 
آنطوری  برویم. می دانستیم  انگیز  خانوادگی هیجان  
وصف،  این  با  نمی کند،  درک  می خواهیم  ما  که 

سعیمان را برای خوشحال کردنش می کردیم.
از پیش تصمیم گرفته بودیم که با ماشین خودمان به 
فرودگاه امام خمینی برویم. قیمت تاکسی دراختیار 
 ۴ برای  پارکینگ  قیمت  با  و  بودیم  کرده  چک  را 
شب تفاوت چندانی نداشت. به همین دلیل ماشین 
قبل  شب  از  بتوانیم  که  کردیم  انتخاب  را  خودمان 
جا  آن  تا  را  دماوند  بگذاریم،  آن  در  را  سفر  وسایل 
در صندلی کودک نگهداری کنیم و بعد از بازگشت 
از سفر، زمانی که خسته هستیم به دنبال خودرویی 
برساند.  به خانه  را  ما  مناسب  قیمتی  با  نگردیم که 
از خودروی شخصی  استفاده  محاسن  از  دیگر  یکی 
برایمان در شب قبل از سفر، یعنی چند ساعت مانده 
به ترک منزل، اتفاق افتاد. زمانی که همسرم چمدان 
را از خانه خارج کرد تا در صندوق عقب بگذارد که 
دسته حمل آن شکست! منی که یک هفته بود در 
را  وسایل  همه  شدم  ناچار  بودم  بستن  ساک  حال 
تخلیه کنم و چمدان دیگری برای این سفر بچینم. 

فرودگاه  بود.  مشکالت  اوِل  رسیدیم  که  فرودگاه  به 
که  اعالمی  طبق  نیست.  دسترس پذیر  واقعا  امام 
نمی توانستیم  ما  بودند،  کشیده  پله برقی  جلوی 
ناچار  ببریم.  جا  آن  از  را  دماوند  کالسکه  و  وسایل 
صفی  در  باید  که  جایی  رفتیم.  آسانسور  سمت  به 
طوالنی می ایستادیم. تا جایی که من تجربه کرده ام 
برای هر دو طبقه و چند  دارد  آسانسور  فرودگاه 2 
پایین  بسیار  آسانسورها  سرعت  پارکینگش.  طبقه 
مسیر  انتخاب  هوشمند  تنظیمات  متاسفانه  و  است 
باال به پایین و یا برعکس را هم ندارد. ما آنقدر در 
شدیم.  پرواز  دادن  دست  از  نگران  که  بودیم  صف 

نقض مقررات پله برقی کار آسان تری بود. 
از  دماوند  کردن  پیاده  و  سوار  کلی  از  بعد  وقتی 
کالسکه برای عبور از دستگاه های امنیتی به میز به 
صندلی  دو  فهمیدیم  رسیدیم،  "چک این"  اصطالح 
مجزا  صندلی  بلیط  خرید  ندارند!  ما  برای  هم  کنار 
برای کودکان زیر دو سال در قطار و هواپیما ممکن 
نیست. همین روی پا حمل کردن بچه به اندازه کافی 
ما روی  این که هر کدام  به  است، چه رسد  سخت 
یک صندلی دور از هم باشیم. عصبانیت ما، برخورد 
غیرحرفه ای مسوول چک این و کالفگی دماوند شروع 

سفر را به سمت بغرنج شدن می برد.
به سمت گیت سوارشدن به هواپیما رفتیم. از تجارب 
می توان  هواپیما  به  ورود  لحظه  تا  می دانستم  قبلی 
کالسکه را در اختیار داشت. آن جا تحویل می دهی و 

به همراه سایر بارهایت آن را نیز پس می گیری. 
همکاری  می آمد  نظر  به  که  کسانی  با  هواپیما  در 
می کنند وارد گفتگو شدیم تا بتوانیم صندلی مناسب 
حالمان را پیدا کنیم. خوشبختانه با کمک مردم، ما 
نشسته  هم  کنار  هواپیما  بلندشدن  از  قبل  نفر  سه 

بودیم.
■■ استانبول - فرودگاه

نیازمند  استانبول  فرودگاه جدید  به  ورود  به محض 
تابلوهای  که  سمتی  به  سه!  هر  بودیم.  دستشویی 
اتاق  دنبال  من  رفتیم.  می کرد  هدایتمان  راهنما 
مادر و کودک بودم که ابتدا پسرک را از شر پوشک 
کثیفش خالص کنم، که امکان جذاب تری را یافتم. 
"سرویس بهداشتی خانوادگی". هر سه با چمدان و 
کالسکه وارد شدیم. میز تعویض کودک داشت. سطل 
بود.  جدا  هم  از  دستمال  و  پوشک  مخصوص  زباله 
توالت فرنگی و روشور داشت. فضا آنقدر بزرگ بود 
و  باشیم  جا  آن  بار  با  می توانستیم  هم زمان  ما  که 
ایجاد  برایمان  سختی  شرایط  و  بکنیم  هم  حرکت 
نشود. خیلی خوشحال بودم. برای من که سفر با بچه 
ورود  این  داشت،  همراه  به  اضطراب  برایم  ذات،  در 
آرامشی  بچه  با  خانواده های  حال  برای  مناسب شده 

داد.
■■ استانبول گردی

آورده  برایمان  آسایشی  دوست،  منزل  در  ما  اقامت 
بود که در طول سفر عجله ای به ترک زودهنگامش 
نداشتیم. صبح ها با آرامش صبحانه می خوردیم، سر 
فرصت وسایل مورد نیازمان، که بسیار هم زیاد بود را 

برمی داشتیم و از خانه می زدیم بیرون. 
منزل دوست آسانسور نداشت و کالسکه به ناچار در 

همکف می ماند.
کالسکه  برای حمل  استامبول  پر شیب  خیابان های 
نفس گیر است. ما مجبور بودیم نوبتی جایمان را با 
خیلی  کالسکه  با  مترو  از  استفاده  کنیم.  عوض  هم 

سخت نبود.
را  مترو  تجربه  زندگی اش  بار در  اولین  برای  دماوند 
داشت. در اولین مواجهه با دیدن قطار ترسید و گریه 
دستانش  روی  از  را  صورتش  شدیم  که  سوار  کرد. 
بلند و همچنان با گریه به اطراف نگاه کرد. چشمان 
افراد زیادی به سمت او بود. گریه اش تمام شد ولی 
نگه  روی دستانش  مقصد  به  تا رسیدن  را  صورتش 

داشت.
است  زیاد  استانبول  در  خیابان ها  شیب  که  این  با 
در  ما  نیست،  مناسب  جا  همه  در  آسفالت  حتی  و 
نداشتیم. رمپ  برای حمل کالسکه  مجموع مشکلی 
عبور، هم چنین تجهیزاتی مناسب وضع ماتقریبا در 
همه جای شهر و در مکان های دیدنی وجود داشت. 
یکی از دوستان ساکن استانبول که در شهرگردی ها 
بخش  می دانست.  کودک  مربی گری  بود،  ما  همراه 
بود.  او  از جانب  ما شد  به  که  از کمک هایی  مهمی 
به  که  آمد  میان  به  بین  آن  در  جالبی  پیشنهاد 
فرزندان  پرستار  که  این  بود.  مربوط  نیز  او  تخصص 
سفر  استانبول  به  ایران  از  که  شود  گردشگرانی 
می کنند. طبق آنچه به چشم دیده می شد و بر اساس 
آمارهایی که کم  و بیش می دانیم، هنوز حتی با این 
شرایط سخت اقتصادی، تعداد مسافرانی که از ایران 
به استانبول سفر می کنند کم نیست. منطقا خیلی از 
آن ها با فرزندانشان به آن شهر می روند و همه هم 

مثل ما کلی دوست و آشنای همراه که بهشان کمک 
کند ندارند.

بودم  معترف  آن  به  سفر  در  بارها  من  که  نکته ای 
همین بود. اگر دوستان نبودند ما چه می کردیم؟ نه 
این که نتوان هیچ تفریحی داشت، ولی بعید می دانم 
به  پیشنهاد  این  می بود.  کافی  اندازه  به  هم  لذتش 
و  حال  با  نظرم  به  بود،  کودک  مربی  که  دوستی 
فرزندت  در سفری،  باشد.  سازگار  ما  مثل  یکی  روز 

همراهت است و یکی که از او مراقبت می کند.
تصمیم  که  بود  دوستان  همین  حضور  واسطه  به 
احساس  ببریم.  آبی  پارک  به  را  دماوند  گرفتیم 
از  خاصی  لذت  سفر  این  در  او  می کردیم 
تجربه یک  نمی برد. پس شاید  ما  خیابان گردی های 
هرچند  بسازد،  خاطره ای  برایش  آبی  پارک  در  روز 

بعدها به یاد نیاورد.
این پارک شامل چند بخش مجزا بود برای گروه های 
دو  که  خانواده ها  به  مربوط  آن  بخش  یک  مختلف. 
این  مهم  نکته  داشت.  کودک  و  سال  بزرگ  استخر 
هرچه  هرکس  بود.  زنان  پوشش  من  برای  پارک 
مایوهای  و  لباس  اسالمی،  مایوی  از  می خواست 

معمول پوشیده بود. 
ما تنها کسانی نبودیم که کالسکه به همراه داشتیم. 
را  پارک  همه  بود.  زیاد  دار  بچه  خانواده های  تعداد 
مخصوص  استخر  کرد.  طی  کالسکه  با  می توان 
کودکان تنها 30 سانتی متر عمق داشت و این یعنی 
بچه را رها کن بازی کند. در کنار هر استخر ناجیان 
من  به  امنیت  آنقدر حس  این ها  بودند.  مراقبانی  و 
داد که ۶ ساعتی که آن جا بودیم برایم در آرامش 
برد.  خوابش  که  کرد  بازی  آنقدر  دماوند  گذشت. 
کنار  در  هنوز  که  این  از  شد  بلند  خواب  از  وقتی 
بازی  به  مجددا  و  کرد  ذوق  بسیار  استخرهاست 
برای  خوردیم.  جا  همان  را  ناهارمان  ما  پرداخت. 
بزرگ ترها امکان بردن خوراکی به داخل پارک وجود 
نداشت ولی برای بچه می شد آب و خوراکی برد که 
همین موضوع نگرانی های والدین را کاهش می دهد.

■■ استانبول - فرودگاه در بازگشت
گفته بودم که فرودگاه جدید استانبول بسیار بزرگ 
درک  آنقدر  ورود  لحظه  در  ما  را  بزرگی  این  است. 
نکردیم. وقتی برای ترک استانبول به فرودگاه رفتیم، 
متوجه سطحی تمام نشدنی شدیم که برای رسیدن به 
گیت محل پروازمان 1 ساعت در راه بودیم. تابلوهای 
راهنما به تعداد کافی وجود داشت. اما پیاده رفتن آن 

هم با بچه واقعا کار سختی بود. 
من که تمام روزهای سفر انرژی ام را تمام کرده بودم 
هر لحظه ممکن بود از حال بروم. کمرم درد می کرد 
و در بین راه نیازمند نشستن بودم. این مسیر آنقدر 
بحث  و  جر  مرز  تا  را  ما  حتی  که  شد  دهنده  آزار 
پیش برد. نمی دانم هیچ وسیله ای برای حمل مسافر 
ما  حداقل  ندیدیم.  ما  یا  نداشت  وجود  فرودگاه  در 

نتوانستیم پیدا کنیم.
می خواست  دلم  فقط  شدیم  هواپیما  سوار  وقتی 
و  صندلی  روی  من  ناهار،  خوردن  از  بعد  بخوابم. 
تهران  تا  همسرم  خوابیدیم.  پدرش  بغل  در  دماوند 
خواند.  روزنامه  را  ساعت   3 حدود  چیزی  یعنی 
ظاهرا پایش هم خواب رفته ولی کاری از دستش بر 
نمی آمد. امیدوارم روزی راهی برای کودکان زیر دو 

سال در هواپیما پیدا شود.

سفر خانواده سه نفره مان به استانبول 


