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دلسردی بیکاران برای 
جستجوی شغل

در  پیش،  چندی  مجلس،  پژوهش های  مرکز    
بیکاران  در  دلسردی  افزایش  به  اشاره  با  گزارشی 
نرخ  کاهش  کرد:  عنوان  شغل،  جستجوی  برای 
دلیل  به  بلکه  اشتغال  افزایش  دلیل  به  نه  بیکاری 
با هم  بازار کار رخ داده است.  از  افراد  خارج شدن 

این گزارش را بخوانیم:
در  اسالمی  شورای  مجلس  های  پژوهش  مرکز 
گزارشی تحت عنوان »تحلیل شاخص های بازار کار 
در فصل بهار ۹۸« شاخص های مهم را به این شرح 

مورد بررسی قرار داد:
۱-- جمیعت فعال و غیرفعال

■ جمعیت فعال: بررسی ها نشان می دهد طی سه 
فعال در هر  ، جمعیت  بهار ۱۳۹۷  به  سال منتهی 
افزایش داشته  سال به طور متوسط ۵۹۸ هزار نفر 
است که تقریباً ۵۳ درصد از آن مردان و مابقی زنان 
مشابه  فصل  به  نسبت   ۱۳۹۸ بهار  در  اما  بوده اند. 
سال قبل، جمعیت فعال ۴۳ هزار نفر کاهش داشته 

است.
این کاهش عمدتاً به دلیل کاهش در جمعیت فعال 
زنان )حدود ۱۷۰ هزار نفر( رخ داده است و جمعیت 
فعال مردان در این فصل نسبت به فصل مشابه سال 

قبل ۱۲۷ هزار نفر افزایش یافته است.
البته همین افزایش جمعیت فعال مردان نسبت به 
متوسط این رقم در سه سال منتهی به بهار ۱۳۹۷ 
) ۵۲۰ هزار نفر افزایش در سال( به یک پنجم خود 

رسیده است.
فعال،  جمعیت  در  جدی  کاهش  می رسد  نظر  به 
بیشتر به دلیل دلسردی افراد از یافتن کار رخ داده و 
این رویه در کاهش جمعیت فعال زنان بسیار مشهود 
است )حدود ۸۱ درصد از کاهش جمعیت فعال زنان 

از ناحیه کاهش جمعیت  بیکار زنان است.(

خطر غفلت از 
ریشه های افساد

رسانه ها،  در  که  پیش،  چندی    
اختالس کنندگان منتشر  از  برخی  به دادگاه  خبرهای مربوط 
شده بود، به نحوی درباره یکی از متهمان صحبت می شد و او 
را معرفی می کردند که انگار مشخصات فرد متهم دلیل ارتکاب 

جرم بوده است!
فالنی،  فرزند  فالنی،  که  بودند  کرده  اواظهار  معرفی  در  مثال 
دیپلم  زیر  این تحصیالت  و  "زیردیپلم"!  سن فالن، تحصیالت 
را طوری بیان کرده بودند که خواننده و شنونده فکر می کرد که 
اگر آن فرد "دکترا" داشت علی القاعده نباید مرتکب اختالس 
می شد و این زیر دیپلم بودن وی، متهم را واداشته که چند هزار 

میلیارد را جا به جا کند!
با پیگیری سخنان رانده شده در آن دادگاه، به انسان افسوس 
دست می داد که؛ انگار ما مردم همچنان باید فرع را چسبیده و 

اصل را فراموش کنیم!
مگر ما در جامعه خودمان افراد شریف زیر دیپلم، زیر تحصیالت 
پای  انگشت  امضاء،  جای  به  که  کسانی  حتی  و  ابتدایی 
تعهداتشان می نشاندند کم داشته ایم که نان ده ها و بل صدها 
از  بسیاری  کارخانه هایشان  و  کارگاه ها  و  می رساندند  را  کارگر 

نیازهای جامعه را مرتفع می کرد؟
وی  تحصیالت  امر خالف کشانده  به  را  متهم  فرد  که  آن چه 
نبوده است. بلکه وجود شرایط رانتی در جامعه  و استعداد ذاتی 
بیت  غارت  که  است  بوده  مسیر خالف  طی  در  متهم  شخص 
در عوض  و  دانسته  راه  ترین  منفعت  پر  و  را ساده ترین  المال 
دردسرهای  پذیرش  و  تجاری  و  تولیدی  کارهای  به  اشتغال 
بیشمار آن، زد و بند و داللی را برگزیده است و االن هم برای 
هفت نسل بعد از خودش شرایط زندگی اشرافی و مسرفانه را 

-- در هر جایی از جهان که بخواهند -- فراهم کرده است!
باالخره جامعه ما در مسیر اقدامات مربوط به سالم سازی روابط 
مالی -- تجاری، یک جایی باید به ریشه ها نظرکند و گرنه این 

افساد همچنان تداوم خواهد داشت و از زایش نخواهد افتاد.
فرصت  که  نیستند  جایی  ماهیتا  و  ضرورتا  دادگاه ها  چه  گر 
پرداختن به ریشه ها را داشته باشند و بیشتر به آنچه که عمل 
شده می پردازند ولی حداقل می توانند با خود داری از مباحثی 
که ذاتا و الزاما ربطی به اصل ارتکاب جرم ندارد، از کژ روی نگاه 
و قضاوت جامعه به فروع جلوگیری کنند. این خود گام اول در 
شروع  می تواند  و  هست  جامعه  در  افساد  ریشه های  به  توجه 
خوب و موتوری قوی برای عنایت جامعه به مباحث مربوط به 

ریشه ها باشد.                                 »مدیر مسوول«

سالمت باشیم
پشتیبان جراح و بیمار 

] آناناس[

دو کلمه حرف ورزشی
لیگ و دردسرهای برد و باخت!

گردشگری برای همه
دبی می خواهد شهری دوستدار 

معلوالن باشد

کافه شهر
پاسترناک و اندوه دکتر ژیواگو

گردشگری شبانه در خیابان سی 
تیر زمین گیر شد
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تکه ای از من تکه ای از زمین
ما همه سهمی از همین زمین 

هستیم
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      سرمقاله

ذخیره کاالهای 
اساسی مردم

آب مجازی، لزوم پژوهش و تصمیم گیری

نرخ تورم طی ماه  های 
آینده کاهش 
می  یابد
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 --- نیم نگاه ---

لذیذ  بسیار  آناناس یک میوه گرمسیری شفابخش،    
برای  خوبی  منبع  آناناس  است.  فراوان  خواص  با  و 
تهیه کلسیم، پتاسیم، آنزیم  بروملین، فلورید، منگنز، 
فیبرهای قابل حل و ویتامین های A, B۱,C مورد نیاز 

بدن می باشد.
عنوان  به  زخم ها  درمان  در  االیام  قدیم  از  را  آناناس 
برای  وسیله ای  عنوان  به  نیز  آن  برگ  از  و  مرهم 
نیز  چینی  طب  در  می کردند.  پانسمان   استفاده 
و  دارد  کنندگی  خنک  خاصیت  آناناس  که  معتقدند 
برای درمان آفتاب سوختگی بسیار مفید است. سالیان 
استفاده  روده  بیماری های  درمان  در  آناناس  از  سال 
می شد و این میوه را در برطرف کردن یبوست مفید 

می دانستند.
امروزه می دانیم که مصرف آناناس هم چنین در درمان 
بیماری های عفونی نقش موثری دارد. مصرف آناناس 
و  می شود  بدن  دفاعی  سیستم  شدن  قوی  موجب 

استخوان سازی و گردش خون را تقویت می کند.
رشد  فلورید  است.  فلورید  از  خوبی  منبع  آناناس 
آناناس  مصرف  می کند.  کند  را  سرطانی  سلول های 

برای افراد مستعد به سرطان، بسیار مفید است.
آناناس حاوی منگنز است و مصرف آن برای استخوان 

سازی بدن و سالمت استخوان ها مفید است.
مصرف  است؛  شده  گرفته  نتیجه  تحقیقات  اساس  بر 
نیاز روزانه فرد را به  از  آناناس نیمی  روزانه ۱۰۰گرم 
ویتامین  C برطرف می سازد. آناناس نقش موثری در 

بهبود سرماخوردگی و کاهش میزان سرفه دارد.
آناناس منبع خوبی برای پتاسیم و بتاکاروتن است که 
مصرف آن  به مبتالیان به فشار   خون توصیه می شود.

آناناس حاوی پکتین فراوان است. این ماده کلسترول 
خون راپایین می آورد. مصرف آناناس در پیشگیری و 
الزم  است.  مفید  عروقی  و  قلبی  بیماری های  درمان 
پختن  با  آناناس  در  پکتین موجود  است که  تذکر  به 

آناناس آزاد می شود.
آناناس  مصرف  می باشد  ث  ویتامین  حاوی  آناناس 
موجب تقویت سیستم دفاعی بدن می شود زخم ها را 

بیماری های  و  قلبی  بیماری های  از  و  می بخشد  شفا 
چشمی پیشگیری می کند. الزم به تذکر است آناناس 

به صورت خام سرشار از ویتامین ث می باشد.
توصیه  پوست  سالمت  برای  آناناس  مصرف   ◄

می شود.
به  و  است  کاروتن  و   بتا   C ویتامین   حاوی  آناناس 
االستین   و  کالژن  ساخت  افزایش  باعث  دلیل  همین 
را  رسانی  خون  و  می شود  پوست (  پروتئینی  ) بافت 
به  بهتر  رسانی  این خون  می دهد،  افزایش  پوست  به 
پوست موجب  رشد و ترمیم سلول ها می شود. مصرف 
آناناس موجب ترمیم و رشد سلول های پوست می شود  
 و در نتیجه پوست بافت تازگی و جوانی خود را حفظ 

می کند .
آناناس  بیماران مصرف  به   متخصصان جراحی پوست 
را پس از جراحی توصیه می کنند خصوصا" افرادی که 
جراحی بینی داشته اند پس از عمل   صورت آن ها در 
بیشتر نقاط کبود شده و مدت طوالنی نیاز است تا این 
این  آناناس  مرتب  با خوردن  برطرف   شود،  کبودی ها 

کبودی ها هرچه   سریع تر رفع می شوند.
کوپروز  آنان  پوست  که  اشخاصی  به  آناناس  خوردن 
است(  پرخون  کامال  پوست  زیر  در  )عروق  فراوان  
به  آنزیمی  حاوی  آناناس  می شود.  توصیه  نیز  دارند 
تجمعات  شدن  حل  موجب  که  است  نام   بروملین 

سلول های خونی می شود و زخم ها را شفا می دهد.
◄ آناناس الغرکننده طبیعی

آناناس به طور طبیعی الغرکننده است. آنزیم بروملین 
بدن  در  پروتئین ها  هضم  موجب  آناناس  در  موجود 
می شود و به همین دلیل از آناناس در ساخت و تهیه 

قرص های الغری نیز استفاده می شود.
◄ خواص آناناس در آشپزی

آناناس  در  موجود  بروملین  آنزیم  دیگر  خواص  از 
برد  نام  گوشت  بافت های  نمودن  نرم  از  می توان 
بنابراین خواباندن گوشت سفت و ناپز در کنار آناناس 
قطعه قطعه شده موجب نرم شدن گوشت سفت و ناپز 
می شود. هم چنین پختن گوشت با آناناس موجب نرم 

شدن بافت های گوشت می شود.
◄ ماسک آناناس

یک آناناس رسیده را پوست بگیرید و وزن آن را اندازه 
بگیرید آناناس را خرد کرده و در مخلوط کن بریزید 
سه  و  بگیرید  اندازه  را  اتیلیک  الکل  آناناس  وزن  هم 
اضافه  آن  به  را  آفتابگردان  روغن  سوپخوری  قاشق 
دقیقه   ۲۰ مدت  به  را  ماسک  این  از  مقداری  نمایید 
روی پوست خود بگذارید و سپس پوست خود را با آب 

نیمه گرم بشویید.

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

پشتیبان جراح و بیمار ] آناناس[ عوامل اکتسابی و ارثی ایجاد 
لخته های وریدی

 
رئیس  کاشانی  شریف  بابک   -- مهر  خبرگزاری 
درباره  دانشوری  مسیح  بیمارستان  عروق  و  قلب  بخش 
بیست و یکمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق، 
با  کنگره  این  در  که  موضوعاتی  از  یکی  داشت:  اظهار 
و  بحث  مورد  برجسته  نظران  و صاحب  استادان  حضور 
گفت و گو قرار می گیرد، انعقاد پذیری باال در خون افراد 

است که این مساله می تواند اکتسابی یا ارثی باشد.
وی افزود: افراد مبتال به سرطان یا کسانی که تحت عمل 
جراحی قرار گرفته اند یا داروی خاصی مصرف می کنند، 
زمینه اکتسابی انعقاد پذیری باالی خون دارند. برخی از 
افراد نیز نوعی فاکتور خونی در آن ها ممکن است کم یا 
زیاد باشد که خطر انعقادپذیری باال را در خون آن ها به 

صورت ارثی افزایش می دهد.
رئیس بخش قلب و عروق بیمارستان مسیح دانشوری، 
ادامه داد: این موضوع که چه کسانی نیاز به تست انعقاد 
پذیری باالی خون دارند و چه زمانی باید این موضوع را 
در خون آن ها بررسی کرد از مسائلی است که در بیست 
و یکمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق مورد 

بحث و گفت وگو قرار می گیرد.
وی بیان داشت: خانواده هایی که سابقه لخته پذیر بودن 
خون دارند باید نسبت به این مساله حساسیت بیشتری 

داشته باشند و در اسرع وقت در صورت نیاز به پزشک 
به  شدن  لخته  از  اصلی  پیشگیری  البته  کنند  مراجعه 
عهده تیم معالج است و همزمان بیماران و خانواده آن ها 
باید دستورالعمل هایی که پزشکان ارائه می دهد را جدی 
بگیرند و دارو درمانی و یا حرکت نکردن هنگام درمان از 

جمله این موارد است.
زمینه  در  مباحث  جدیدترین  داشت:  داشت  بیان  وی 
یا لخته های وریدی خون در  باالی خون  انعقاد پذیری 
بیست و یکمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق 
بررسی می شود تا در افرادی که نیاز به این مساله دارند 
در اسرع وقت برایشان اقدام درمانی انجام داد البته هر 
انجام  به  نیاز  خود  بدن  در  کوچک  کبودی  هر  با  کس 
تست های میلیونی ندارد و تنها تحت نظر پزشک، افرادی 

که الزم باشد برایشان تست های الزم صورت می گیرد.

  کارال یکی از سبزیجات معروف آسیای جنوبی است و در 
و  کارائیب  دریای  واقع در  آفریقای شرقی، جزایر  آمازون، 
جنوب امریکا به منظور تأمین غذا و دارو کشت می شود و 
از خانواده کدوئیان است. گیاهی یک ساله و تک پایه و به 
ظاهر مثل خیار است با تعدادی زگیل که روی سطح میوه 
آن قرار دارد با وجود این که طعم آن تلخ است. از کدوهای 
مغزی محسوب می شود. عالوه بر آن، سبزی متنوعی است 

و مصارف چند بعدی دارد. 
آن  تخم  و  میوه  برگ،  ساقه،  ریشه،  از  که  است  گیاهی 
استفاده غذایی و دارویی عدیده ای می شود. میوه ی کارال 
از نظر تغذیه مشابه سایر کدوهاست. اما ویژگی استثنایی 
از ویتامین ث می باشد و نوع دیگری  کارال سرشاری آن 
از آن سرشار از ویتامین آ است. ارزش دارویی کارال برای 
تنظیم و کنترل دیابت و مبارزه با بیماری ها، موجب شده 
نماید.  را به خود جلب  تا توجه دانشمندان سراسر جهان 
اخیراً بذر یکی از ارقام کارال از هندوستان وارد ایران شده 
و برای مصارف دارویی کشت شده است و می توان گفت 
و  سیستان  مثل  ایران  گرمسیری  مناطق  در  کارال  تولید 

بلوچستان و هرمزگان و بوشهر امکان پذیر است. 

دیابت در ایران در حال رشد است و نوع دوم آن از رشد 
بیشتری برخوردار بوده که از مهم ترین علل این افزایش 
تأیید  به  توجه  با  است.  و محیطی  زندگی  الگوهای  تغییر 
کارال  گیاه  اعجازانگیز  علمی،خواص  فراوان  و  غنی  منابع 
این هست که  ترین خاصیت آن  اثبات شده است و مهم 
این  از  تاکنون  ما  و کشور  است  دیابت  کارالدرمان کننده 

گیاه دارویی ارزشمند محروم بوده است.
◄ خواص دارویی کارال

درمان کننده دیابت، کشنده باکتری ها، ویروس ها، کشنده 
خون،  سرطان  سلول های  کشنده  سرطانی،  های  سلول 
تومورها، کاهش دهنده ی قند خون، کاهش  از  پیشگیری 
کاهش  بدن،  دمای  دهنده  کاهش  خون،  فشار  دهنده 

دهنده ی کلسترول.
● مردم هند از این میوه ها به منظور درمان محلی و سنتی 

دیابت ها استفاده می کنند.
● در واقع این گیاه مخلوطی از فالونوئیدها و آلکالوئیدها 

و  لوزالمعده  در  بیشتر  انسولین  تولید  که سبب  باشد  می 
نتیجتاً سبب کنترل قند خون در بیماران دیابتی می گردد.

◄ و مژده ی آخر این که:

گرچه بیماران دیابتی از مصرف مواد قندی از قبیل قند، 
شکر، پولکی، کیک، شیرینی، شکالت، عسل، مربا، خرما، 
بستی و نوشابه باید پرهیز کنندبه دلیل این که قند خون را 
بالفاصله به مقدار زیاد باال می برند، اما اغلب بیماران هوس 
شدیدی نسبت به مصرف آن ها پیدا می کنند... مصرف کارال 
همراه مواد یاد شده، به آن ها این امکان را می دهد تا در حد 
رفع میل خود بدون بوجود آمدن مشکلی، بتوانند مقادیری 
از شیرینی را مصرف نمایند. این موضوع در هندوستان به 

صورت یک تجویز عمومی درآمده است. سرطان؛ و زنان مبتال به 
اختالل خواب 

محققان دریافتند زنان مبتال به آپنه شدید خواب 
)نوعی اختالل تنفسی در خواب( با افزایش ریسک ابتال 

به سرطان مواجه هستند.
باره  این  در  تحقیق،  تیم  سرپرست  گروت«،  »الدگر 
خواب،  آپنه  که  کنیم  فرض  است  »منطقی  می گوید: 

فاکتور پرخطر اصلی ابتال به سرطان باشد.«
در این مطالعه، داده های مربوط به حدود ۲۰ هزار بیمار 
 ۲ حدود  شد.  بررسی  خواب  آپنه  به  مبتال  سال  بزرگ 
به سرطان هم تشخیص داده  افراد مبتال  این  از  درصد 

شدند.
مرتبط  سرطان  به  ابتال  ریسک  افزایش  با  سن  افزایش 
و  در خواب  تنفسی  اختالل  بین  این وجود  با  اما  است 

شیوع بیشتر سرطان نیز ارتباط قوی ای وجود دارد. 
این ارتباط عمدتا در زنان قوی تر و در مردان ضعیف تر 

است.
گروت در ادامه می افزاید: »نتایج ما نشان می دهد ریسک 
سرطان در بین زنان مبتال به آپنه خواب، ۲ تا ۳ برابر 

بیشتر است.«
آپنه خواب با خروپف کردن در زمان خواب همراه است 
که با افزایش ریسک بیماری قلبی - عروقی در مردان و 

افزایش ریسک سرطان در زنان مرتبط است.

 --- مؤثرترین گیاه در درمان دیابت ] اکرال[ ---
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تشکیل کنفدراسیون آسیایی 
رزم  آوران

 
انجمن  رییس  و  بنیانگذار  رجایی  مجید   -- ایرنا 
آسیایی  کنفدراسیون  تشکیل  گفت:  ایران  رزم آوران 
سوی  از  ویژه  به  داخلی  حمایت های  نیازمند  رزم آوران 

وزارت ورزش و جوانان است.
به گفته رییس این انجمن، رزم آوران رشته ای ایرانی با 
بیش از ۴۰ سال قدمت است که در سال های گذشته به 
تدریج با وجود رشته های اصیل ایرانی مانند کبدی )زو( 
و چوگان، از دید مسووالن ورزشی دور ماند و کمتر مورد 

توجه قرار گرفت.
رییس انجمن رزم آوران ایران ادامه داد: باید سعی کنیم 
که رزم آوران در آینده ای نه چندان دور ورزشی بین 
المللی شود و کنفدراسیون آسیایی این رشته را تشکیل 

دهیم تا این ورزش با جدیت بیشتری پیگیری شود.
ضمنا؛ تورنمنت بین المللی رزم آوران »جام وحدت« روز 
جمعه با حضور چهار تیم خارجی گرجستان، ارمنستان، 
سالن  در  ایران  تیم  افغانستان و  و  آذربایجان  جمهوری 
۱۷ شهریور مجموعه ورزشی تختی اصفهان برگزار شد.

مسابقات  این  برگزاری  ستاد  رییس  پویامنش  سیامند 
خاطرنشان کرد: در زمان جنگ تحمیلی آمار ورزشکاران 
رشته رزم آوران حدود ۱۰۰ هزار نفر بود، اما اکنون حدود 

۲۰ هزار ورزشکار در این رشته رزمی فعالیت می کنند.
گفتنی است؛ رزم آوران نام یک ورزش رزمی ایرانی است 
که در آن مجموعه فنون و مهارت های الزم برای نبرد به 

هر رزم آور آموزش داده می شود.

تیم فوتبال امید ایران به مصاف 
ازبکستان می رود

دیدار   ۲ برگزاری  برای  ایران  امید  فوتبال  تیم 
تدارکاتی با ازبکستان، راهی تاشکند می شود.

»حمید استیلی« مدیر تیم فوتبال امید ایران با بیان 
بازی بسیار  اردوی شهریورماه، ۲  این خبر، گفت: در 
داد.  خواهیم  انجام  ازبکستان  برابر  تاشکند  در  خوب 
به همین منظور بعد از چند جلسه تمرین در تهران، 
اولین  و  شد  خواهیم  تاشکند  عازم  شهریور   ۱۳ روز 
انجام  ازبکستان  امید  تیم  برابر  بازی روز ۱۵ شهریور 
می شود که امیدواریم از این فرصت به بهترین شکل 

استفاده کنیم.
استیلی در پایان پیرامون تکمیل کادر فنی تیم امید 
اظهار داشت: اقدامات الزم در این خصوص انجام شده 
اردوی شهریور، دستیار جدید  در  کنیم  و تالش می 
پیدا  تمرینات حضور  در  و  معرفی شود  تیم  سرمربی 

کند.
انتخابی  ایران برای حضور در مرحله نهایی  امید  تیم 
بازی های المپیک ۲۰۲۰ توکیو در قاره آسیا که دی 
آماده  را  خود  می شود،  برگزار  تایلند  میزبانی  به  ماه 

می کند.

رقابت  های کشتی 
قهرمانی جهان - قزاقستان

در  حضور  برای  فرنگی  کشتی  ملی  تیم  ترکیب 
رقابت های کشتی قهرمانی جهان در قزاقستان اعالم شد.
بنا  محمد  کشتی،  فدراسیون  عمومی  روابط  گزارش  به 
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی، ترکیب این تیم را برای 
شرح   این  به  قزاقستان  جهانی  های  رقابت  در  حضور 

اعالم کرد:
۵۵ کیلوگرم: پویا ناصرپور

۶۰ کیلوگرم: علیرضا نجاتی
۶۳ کیلوگرم: میثم دلخانی

۶۷ کیلوگرم: حامد تاب
۷۲ کیلوگرم: امین کاویانی نژاد
۷۷ کیلوگرم: محمدعلی گرایی

۸۲ کیلوگرم: سعید عبدولی
۸۷ کیلوگرم: رامین طاهری

۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی
۱۳۰ کیلوگرم: امیر قاسمی منجزی

المپیک  گزینشی  و  جهان  قهرمانی  کشتی  رقابت های 
نورسلطان  شهر  در  ماه  شهریور   ۳۱ تا   ۲۳ روزهای 

قزاقستان برگزار می شود.

سیاوش بهبودیدو کلمه حرف ورزشی

  گرچه مسووالن فوتبال کشور قول مُوکد داده بودند که لیگ 
در  لیکن  ماند  خواهد  دور  پیش  سال  جنجال های  از  امسال 
گذشته  سال  تلخ  تجربه  تکرار  خطر  زنگ  بازی ها،  نخستین 

به صدا درآمد.
تیم استقالل که بازی نخست را با ناکامی به پایان برده بود، در 
بازی دوم هم در اوج ناباوری از توفیق کسب ۳ امتیاز محروم 
ماند و همین اتفاق دور از انتظار، حاشیه هایی نه چندان قابل 

دفاع را ایجاد کرد.
 استقالل با هدایت آندره آ استراماچونی پس از شکست برابر 
ماشین سازی در هفته اول مقابل فوالدی به میدان رفته بود 
که هفته پیش همانند رقیب امروز خود نتوانسته به سه امتیاز 

برسد.
 در این بازی پر برخورد که دو تیم بیشتر از خلق موقعیت، 
نهایت  در  بودند،  بازی  متوقف شدن  شاهد  زیاد  با خطاهای 
با  ایتالیایی  سرمربی  دادند.  رضایت  یک  بر  یک  تساوی  به 
گل فرشید اسماعیلی در ورزشگاه آزادی منتظر سوت پایان 
بازی بود تا سه امتیاز را با حمایت طرفداران این تیم جشن 
بگیرد که آخرین حمله فوالد به گل تبدیل شد و نقشه های 

استراماچونی بهم ریخت.

استقالل  سرمربی  به  شوکی  چنان  آن  ظاهرا  مساله  همین 
وارد کرد که سرمربی استقالل تهران در نشست خبری پس 
خودروی  با  و  نکرد  شرکت  خوزستان  فوالد  مقابل  دیدار  از 

شخصی خود استادیوم آزادی را ترک کرد.
فوالد  گل  ثبت  لحظه  به  بازی  جریان  در  ایتالیایی  سرمربی 
که منجر به تساوی شاگردانش شد انتقاد فراوانی به عملکرد 

علیرضا فغانی داشت که با اخطار این داور هم مواجه شد.
از  پس  تبریز  در  نیز  گذشته  هفته  که  پوشان  آبی  سرمربی 
باخت تیمش به عدم حضور مترجمش واکنش تندی داشت، 
این بار هم در نشست خبری پیش از مسابقه برابر شاگردان 

جواد نکونام حضور پیدا نکرده بود.
در  غیبت  دو  جریمه  باید  حاضر  حال  در  که  استراماچونی 
نشست خبری را بپردازد پس از این که حتی در میکسدزون 
ورزشگاه آزادی هم حاضر به گفت و گو با خبرنگاران نشده بود 
منتظر اتوبوس بازیکنان نماند و با خودروی شخصی خودش 

ورزشگاه را ترک کرد.

عکس  به  را  هواداران  هیجان  که  باشد  بی احتیاطی  شاید 
اتفاق مجروح شدن  باالخره  اما  العمل های سرمربی ربط داد 
دروازه بان ذخیره تیم از سوی هواداران استقالل هم که عموما 
به خودداری از انجام رفتارهای خارج از قاعده شهره هستند، 

رخ داد غریبی بنظر می رسد!
به  استقالل  هواداران  دیدار  این  پایان  در  است؛  گفتنی 
سوت های فغانی داور مسابقه اعتراض داشتند و ضمن پرتاب 
کردن اشیاء به داخل زمین، شعارهایی را علیه داور سر دادند. 
هم چنین در پایان این مسابقه، یکی از هواداران استقالل بر 
اثر هیجان وارده دچار مشکل شد که تیم اورژانس مستقر در 

ورزشگاه به وضعیت این هوادار رسیدگی کردند.
بودند،  شاکی  آمده  بدست  نتیجه  از  شدت  به  که  هواداران 
پایان  را در  استقالل  بان ذخیره  پور حمیدی دروازه   حسین 
با  ورزشگاه  تونل  به  ورود  هنگام  فوالد،  مقابل  تیمش  بازی 

پرتاب سنگ از ناحیه سر مجروح کردند.
می گشتند  مقصر  دنبال  همه  ظاهرا  تساوی  این  هیاهوی  در 
از  برخی  و  کردند  انتخاب  را  ذخیره  دروازه بان  هواداران  که 
بازیکنان هم به نوعی شانس را مقصر شناختند و از بدبختی 
تیم گله کردند و در نهایت داور هم که مورد اعتراض هواداران 
بود رسما در حادثه سهیم شد زیرا به گزارش باشگاه استقالل، 
قضاوت  درباره  باشگاه،  این  عامل  مدیر  فتحی  امیرحسین 
علیرضا فغانی در بازی تیمش برابر فوالد گفته است: مطمئنا 
اعتراض رسمی باشگاه استقالل را نسبت به داوری آقای فغانی 
به کمیته و دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال اعالم خواهیم 
کرد. وی در پایان گفت: متأسفانه این اشتباه داوری، یک برد 

خانگی را از استقالل سلب کرد.
در  دیگری  نظر  استقالل  باشگاه  پیشکسوتان  از  دوتن  البته 
منعکس  رسانه ها  در  دارندکه  بازی  دادهای  رخ  و  تیم  مورد 

شده است و خوب است چکیده آن را باهم بخوانیم:
استقالل  فوتبال  تیم  تساوی  درباره  دین محمدی  سیروس 
مقابل فوالد خوزستان در هفته دوم لیگ برتر اظهار داشت: 
استقالل در نیمه اول که عملکرد خیلی خوبی نداشت اما این 
تیم در نیمه دوم یک مقدار بهتر بازی کرد ولی یک گل برای 
می رسید  ثمر  به  بیشتری  گل های  باید  و  بود  کم  استقالل 
نتیجه  در  کردند,  دریافت  گل  بازهم  آخر  دقایق  در  اگر  تا 
تاثیری نداشته باشد. تعجب کردم که بازیکنان استقالل بعد 
از پیش افتادن فکر کردند که بازی تمام شده و با همان یک 
گل می توانند سه امتیاز را از آن خود کنند. استقالل در این 
بازی بعد از گل اول می توانست گل های بیشتری بزند اما این 

کار را نکرد.
وی راجع به عملکرد فنی استقالل در هفته دوم لیگ ادامه 
و من  ندیدم  فنی خیلی خوب  لحاظ  از  را  تیم  داد: عملکرد 
احساس می کردم که استقالل در این دیدار خیلی بهتر بازی 
خواهد کرد اما این طور نشد. درست است که تیم نسبت به 
فایده ای  چه  این  اما  بود  شده  بهتر  مقداری  اول  هفته  بازی 

کند  کسب  را  امتیاز   ۳ بازی ها  این  در  باید  استقالل  دارد؟ 
تا بتواند در جدول باال بیاید. من فقط دلم به حال هواداران 
این  متاسفانه  اما  می آیند  استادیوم  به  با عشق  که  می سوزد 

تیم, استقالل مد نظرشان نیست.
امسال  تیم  »این  که  این  بیان  با  استقالل  پیشین  مربی 
نتوانسته یارگیری خوبی داشته باشد« تصریح کرد: تیم بزرگ 
بازیکن بزرگ می خواهد. شک نکنید نبود بازیکن بزرگ برای 

استقالل گران تمام خواهد شد.
علی جباری هم درباره توقف تیم فوتبال استقالل مقابل فوالد 
خوزستان در هفته دوم لیگ برتر,  اظهار داشت: متاسفانه این 
تیم در حد نام استقالل نیست. این تیم نسبت به بازی هفته 
قبل بهتر بازی کرد اما این استقالل هنوز خیلی کار دارد و 
در خطوط دفاع, هافبک و حمله بازیکن ندارد. همیشه گفته ام 
که در این تیم باید ۳-۲ بازیکن بزرگ حضور داشته باشند اما 
االن در استقالل بازیکن بزرگ نیست و این نفرات نمی توانند 

جوابگوی نام بزرگ استقالل باشند.
پیشکسوت استقالل درباره رفتار های تند استراماچونی گفت: 
اول  از  در گذشته هم دیده بودیم که مربیانی آمده بودند و 
شده  اضافه  تیم  به  مترجم شان  بعد ها  و  نداشتند  مترجم 
است. فکر می کنم این مسائل بهانه است و مترجم به تنهایی 
نمی تواند مشکل را حل کند. از ابتدا باید یک مربی ایرانی در 
فوتبال  فضای  و  تیم  از  تا  می گرفت  قرار  استراماچونی  کنار 
این  هم  شفر  برای  که  همانطور  باشد,  داشته  شناخت  ایران 

اتفاق رخ داد و توانست در استقالل به نسبت نتیجه بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: مربی باید با بازیکن طوری برخورد کند 
که بازیکن، هم از مربی ترس داشته باشد و هم به او اعتماد 
کند اما اگر قرار باشد مربی دیکتاتور باشد بازیکن این شرایط 

را تحمل نمی کند و با دو برخورد تیم از هم می پاشد.
مطلب  این  توجه  مورد  موضوع  به  ربطی  سخنان  این  البته 
ندارد و ممکن هست که دست اندرکاران تیم نیز با این گفته ها 
موافق نباشند و آن را بی طرفانه ندانند لیکن آنچه مهم هست 
و  هواداران  سوی  از  هیجانی  عکس العمل های  تکرار  خطر 
به  کارشان  استقالل  هواداران خوشنام  وقتی  است.  بازیکنان 
این جا برسد که بازیکن تیم مورد عالقه شان را صدمه بزنند، 

باید نگران رویارویی هواداران تیم ها با یکدیگر بود.

لیگ و دردسرهای برد و باخت!
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 --- نیم نگاه ---

  دبی تالش کرده است تا شهری دسترس پذیر برای 
معلوالن باشد و در این زمینه برنامه های متعددی را به 
اجرا گذاشته است. این که برنامه های تدوین شده تا چه 
حد نیازهای معلوالن را مورد توجه قرار داده و تا چه 
میزان در اجرا موفقیت داشته است، نیازمند پژوهشی 
دیگر است. در این جا برای آشنایی عالقمندان به این 
در  دبی  اجرایی  مقامات شورای  نظرات  مباحث،  گونه 
مجمع توسعه دسترس پذیری دبی را به صورت خالصه 

به آگاهی می رسانیم:
تا  ◄ همه مقامات ذی ربط در دبی گرد هم می آیند 

خدمات مهم و اساسی را برای معلولین ارائه دهند.
◄ کارگاه های ویژه این انجمن بیشتر به تبادل تجربه و 

دانش کمک می کند.
◄ ما، در جامعه امارات، به آگاهی باالیی از توانایی های  

بالقوه افراد معلول رسیده ایم.
◄ رویدادی با موضوع دسترس پذیری برای اولین بار 

در دبی با حضور کارشناسان و متخصصان امردر امارات 
متحده عربی برگزار خواهد شد.

◄ شش کارگاه تخصصی برای بحث در مورد چگونگی 
شناسایی و رفع موانع و چالش های دسترسی به بهبود  

دسترس پذیری برگزار خواهد شد.
◄ این کارگاه ها توسط گروهی از متخصصان بین المللی 
اداره  معلوالن  از  حمایت  در  باتجربه  سخنرانان  و 

می شوند.

برای  دبی  شهر  جامع  برنامه های  از  گوشه ای  این 
رسیدن به دسترس پذیری کامل تا سال ۲۰۲۰ است. 
دبی  در  مرتب  طور  به  رویدادها  این   ۲۰۱۵ سال  از 
برگزار شده است. از متخصصین بین المللی در زمینه 
رعایت حقوق معلولین و بهبود زندگی آن ها دعوت به 
عمل آمده و با حضور خبرنگاران محلی این رویدادها 

به صورت عمومی اجرا شده است.
حمایت  عالی  کمیته  رئیس  نایب  خصوص،  این  در 
"هماهنگی   می کند:  تصریح  دبی  معلولین  حقوق  از 
ارائه  تالش های همه مسووالن ذی ربط در دبی برای 
اساسی  بسیار  معلولین  برای  ضروری  و  مهم  خدمات 
و  برنامه ها  از  تا  هستیم  منتظر  مشتاقانه  ما  است. 
از  کامل  بهره  گیری  برای  آینده  در  که  مراکزی 
فرصت های موجود استفاده می شود، پرده برداریم و از 
موانعی که ممکن است در راه افراد دارای معلولیت قرار 

بگیرد جلوگیری کنیم." 
های  قانون  تصویب  هدف  دبی،  حاکم  و  وزیر  نخست 
دارای  افراد  که  می داند  این  از  اطمینان  را   حمایتی 
احترام  شوند،  برخوردار  خود  حقوق  تمام  از  معلولیت 
خود را تقویت کنند، عزت خود را حفظ کنند تابتوان 
آن ها را از هرگونه تبعیض یا سوءاستفاده محافظت کند 
و هم چنین توانایی های بالقوه آن ها، در توسعه جامعه 
به مشارکت گرفته شود. عالوه بر این ها، قانون جدید؛ 

همکاری بین همه ارگان های ذی ربط در دبی را برای 
های  فرصت  و  توانبخشی  و  پزشکی  خدمات  تأمین 
همه  در  که  می کند،  بینی  پیش  را  معلولین  آموزشی 

مراحل زندگی خود از آن بهره مند می شوند. 
حمل  جاده ها،  از  استفاده  جمله  از  عمومی  خدمات 
فراگیر  به صورت  را  و خدمات شهری  عمومی  نقل  و 
ایجاد  بر  عالوه  اقدامات،  این  می کند،  پذیر  دسترس 
سازی  یکپارچه  از  اطمینان  دسترس،  در  محیط  یک 
و دسترسی آسان و بی مخاطره آن ها در جامعه را باید 

تضمین کند".
کمیته  و عضو  جامعه  توسعه  دفتر  مدیرکل  ادامه،  در 
عالی حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت می افزاید: 
هدف  با  همه‚  برای  شهری  داشتن  برای  نوآوری    "
جامعه  افراد  همه  برای  برابر  فرصت های  کردن  فراهم 
از جمله معلولین انجام شده است. این ابتکار هم چنین 
باعث تقویت همبستگی اجتماعی، همکاری و وحدت 
همگانی برای خدمت به جامعه می شود و بدین ترتیب 
بین  از  دبی  در  استفاده  سوء  یا  تبعیض  اشکال  همه 
دوستدار  شهر  یک  به  تبدیل  دبی  درنهایت  و  می رود 
معلوالن می شود که این خود، موجب استقرار مناسب 

عدالت و فرصت های برابر خواهد شد. 
که  است  استوار  استراتژیک  ستون  پنج  بر  امر  این 
براساس آن استراتژی حمایت از حقوق معلولین بر پا 
می شود، از جمله: حمایت های اجتماعی ، بهره مندی 
از خدمات عمومی و خدمات شهری، اشتغال، آموزش، 
بهداشت و توانبخشی. از این رو، این انجمن فرصتی را 
فراهم می کند تا تجربیات بین المللی در این زمینه ها 

را بررسی و الگوبرداری کند."
دسترس  زمینه  در  را  دبی  اجرایی  مسوولین  نظرات 
و  آرمان ها  می رسد  بنظر  که  شدیم  متوجه  پذیری 
این  اما  دارند  سر  در  این شهر  برای  را  بلندی  اهداف 
شهری  اگر  و  است  نزدیک  واقعیت  به  چقدر  اتفاقات 
زمینه  در  آیا  شود  پذیر  دسترس  عمومی  صورت  به 
از  را  دبی  هم  با  است؟  پذیر  گردشگری هم دسترس 

نظر گردشگری دسترس پذیر بررسی می کنیم.
رستوران ها  و  فروشگاه ها، جاذبه ها   ، اکثر ساختمان ها 
برای دسترسی با ویلچر آماده است. اخیراً یک سیستم 
مترو جدید ساخته شده است و قابلیت دسترسی عالی 

نیز دارد.
دبی،  در  مستقر  بین المللی  ای  زنجیره  هتل های  در 
به نظر می رسد که اکثرا اتاق ها دارای حمام های قابل 
دسترس هستند، حمام هایی که بتوان با ویلچر وارد آن 

شد و تجهیزات الزم برای افراد معلول را دارند. 
یک گردشگر معلول از تجربه اش در یکی از هتل های 
است  زاید  شیخ  خیابان  در  هتل  "این  می گوید:  دبی 
اتاق دسترس پذیر بسیار  به آن آسان است.  دسترسی 
خوب و جادار دارد و دارای دوش مخصوص افراد معلول 
است. اما هنگام رزرو اتاق هتل، کارکنان کامال آگاهی 
اتاق دسترس پذیر می خواهم،  من  که  این  از  نداشتند 
مدیریت  رابه  من  همین  برای  دقیقا چیست.  منظورم 
مدنظرم  اتاق  توانستم  به سختی  و  کردند  وصل  هتل 

را رزرو کنم. "
در ادامه، این گردشگر اضافه کرد: "شرکت تاکسی رانی  
دبی دارای ناوگان تاکسی با رمپ است که می توان با 
اعالم چند ساعت زودتر، یکی از آن ها را سفارش داد.با 

این حال، کیفیت این تاکسی ها متفاوت است. 
در تاکسی ای که با آن به فرودگاه رفتم سقف تاکسی  

جابه  برای  اما  نیستم،  قد  بلند  من  بود.  کوتاه  تقریبا 
جایی مجبور شدم بسیار خم شوم تا بتوانم به تاکسی 
از  دبی  شهر  گردشگری  اپلیکیشن  البته  شوم"  وارد 
نظر دسترس پذیری وضعیت مناسبی دارد. در ابتدای 
نصب این نرم افزار، از شما در مورد نیاز های ویژه سوال 
باشید  بینایی  مشکالت  دچار  اگر  می شود.  پرسیده 
اپلیکیشن  نوشتار  و  اجرا  پیشنهادهای مخصوص شما 

نسبت به ویژگی شما تنظیم می شود. 
نکات منفی که این گردشگر از سفرش به دبی در مورد 

دسترس پذیری نوشته است را در ادامه می خوانیم: 
دبی شهر بسیار بزرگی است. هیچ چیز به شما نزدیک 
به  واقعا  هرجایی  به  رسیدن  برای  بنابراین  نیست، 
ماشین نیاز دارید. شما می توانید از مترو استفاده کنید، 
و  نمی دهد،  پوشش  را  شهر  نقاط  تمام  هم  مترو  اما 
ایستگاه های  به  رسیدن  برای  طوالنی  روی  پیاده 
تاکسی در  مختلف مترو خواهید داشت. در حالی که 
دسترس است، اما میزان عرضه تاکسی های مخصوص 
افراد معلول  محدود  و کم است، مخصوصا در روزهای 
بودم،  جا  آن  در  روز  پنج  مدت  به  فقط  من  تعطیل. 
اما به عنوان یک گردشگر، می توانید در اخر احساس 
کنید که تجربه های مختلفی را از دست داده اید. اگر 
باید  زیادی  مکان های  از  پس،  هستید،  خرید  عاشق 
از چیزهای سرگرم  برخی  این،  بر  عالوه  کنید.  دیدن 
من   برای  اسکی،  یا  بیابانی  سافاری های  مانند  کننده 
بگویم  باید  نبودند. و در آخر  که معلول هستم عملی 
نبود رمپ های مناسب برای دسترسی به هر مکانی من 
را بسیار خسته کرد زیرا هر بار مجبور بودم از دیگران 
پله  باالی  به  را  ویلچرم  و  به من کمک کنند  بخواهم 

ببرند.
اعالم شده  به نظر می رسد، خواست های  همانطور که 
پذیری  دسترس  مورد  در  شهر  یک  اجرایی  مسووالن 
تا  زمین  می تواند  گاهی  گردشگر  واقعی یک  تجربه  و 
آسمان تفاوت داشته باشد. این که مسافری به جهت 
بازاریابی های فراوان در مورد دسترس پذیرترین شهر 
سفر  طول  در  و  می کند  را  دبی  به  سفر  قصد  جهان 
باعث  اخر  رو می شود، در  به  رو  با مشکالت متعددی 
از دست رفتن اعتماد و اعتبار آن شهر می شود. بهتر 
به  برق  و  زرق  پر  شعارهای  از  استفاده  از  قبل  است 
کاربردی بودن، محدود بودن و موردی بودن امکانات 
دسترس پذیر توجه شود. مثال برای شروع، یک منطقه 
آماده  دسترس پذیر  گردشگری  برای  را  شهر  کوچک 
فرد  به  را  مختلفی  تجربیات  که  محدوده ای  کرد. 
آسان  آمد  و  رفت  برای  کوچکی  محدوده ی  بدهد. 
باشد و بتواند حس خوبی در این گردشگر برای مدت 
اینجاست  ایجاد کند. و سوال  اقامت کوتاهی که دارد 
که؛ آیا در فرآیند بهبود دسترس پذیری دبی از خود 
افراد دارای معلولیت کمک گرفته شده است؟ اگر نه، 
چگونه می توان انتظار داشت اقدامات انجام شده تا چه 
میزان مساله دسترس پذیری را حل کرده است و برای 

معلولین چقدر کاربردی است؟

امکان راه رفتن برای معلولین 
ضایعات نخاعی

 
محققان روباتیک طرحی را با هدف بازگرداندن حرکت 
و  نخاعی  آسیب های  از  ناشی  فلج  افراد  پایدار  و  طبیعی 

سکته های مغزی، راه اندازی کرده اند.
از دستگاه های کمکی  با استفاده   ،RoAM نام  با  ابتکار  این 
طریق  از  و  پروتز ها  و  خارجی  اسکلت های  جمله  از  رباتیک 

هوش مصنوعی، کنترل عصب را در دست دارد.
تیم  دو  تحقیقات  نتیجه  از  ترکیبی   RoAM عمل  ابتکار 
روباتیک در موسسه فناوری کالیفرنیا است که یکی الگوریتمی 
را ایجاد می کند که راه رفتن توسط روبات های دوپا را امکان 
کنترل  را  پروتز ها  و  خارجی  اسکلت  تا حرکت  می کند  پذیر 
از  که  می کند  بازیابی  را  نخاعی  ایمپلنت های  دیگری  و  کند 
طریق پوست، پیش از این در آزمایش های بالینی به بیماران 

فلج کامل هر دو پا کمک کرده  است.
ایمز، استاد مهندسی مکانیک و مهندسی کنترل و سیستم های 
برنامه هایی ساخته  کاربردی  علوم  و  مهندسی  در بخش  پویا 
با  و  می دهد  را  زدن  قدم  امکان  دوپا  ربات های  به  که  است 
را  آن ها  غیرخطی،  کنترل  تئوری  از  روش هایی  از  استفاده 
توسط  کارآمد  رفتن  راه  به  منجر  او  می کند.رویکرد  پایدار 
دویدن  مانند  پویا  رفتار های  همراه  به  نما  انسان  روبات های 

و پریدن شده است.
افراد  به  فناوری  این   ،UCLA در  بالینی  کارآزمایی های  در 
روی  همزمان  طور  به  دقیقه   ۲۰ مدت  به  تا  داد  اجازه  فلج 
بدن خود بایستند وآگاهانه انگشتان پا، مچ پا، زانو ها و باسن 

را حرکت دهند.
ابتکار عمل RoAM به آن ها اجازه می دهد تا با استفاده از 
قدرت کمتر، انواع مختلف رفتار های پویا در پیاده روی را با 

هدف بهبود زندگی روزمره کاربران انجام دهند.

امکانات دسترس پذیری 
در خراسان جنوبی

جنوبی  خراسان  بهزیستی  مدیرکل  نژاد  عرب  علی 
درباره برنامه های دردست اجرای این نهاد برای توان خواهان 
گفت: در این برنامه ها تالش می  شود تا افراد معلول همانند 
خویش  اجتماعی  و  فردی  نیازهای  به  جامعه  آحاد  سایر 
نیاز خود را در زمینه آموزش،  یابند و خدمات مورد  دست 
کمک  وسایل  اشتغال،  اجتماعی،  و  حرفه ای  توانبخشی 

توانبخشی و… دریافت کنند.
وی خاطرنشان کرد: برنامه دسترس پذیری و مناسب سازی 
محیط زندگی و خودرو افراد دارای معلولیت از طریق مناسب 
معلولیت،  دارای  افراد  نیاز  مورد  امکانات  و  خدمات  سازی 
شرایط زندگی مستقل و توانمندسازی آنان را فراهم می کند.

با  افراد  این  کرد:  اظهار  بهزیستی خراسان جنوبی  مدیرکل 
اصالحات محیطی قادر خواهند بود، نقش های زندگی خود 
را همانند دیگر اعضاء خانواده انجام دهند و تسریع در تردد، 
استفاده از وسایل حمل و نقل شخصی برای بسیاری از افراد 
مشارکت  و  نقلیه  وسایل  سازی  مناسب  با  معلولیت  دارای 
شرکت های خودرو ساز داخلی از طریق این برنامه امکانپذیر 

می شود.

امکان دسترسی بهتر به محتوای 
وب برای افراد کم توان

 
افراد کم   برای  به محتوای وب  بهتر  امکان دسترسی 
پذیری  دسترس  حوزه  در  ملی  استاندار  تصویب  با  توان، 

محتوای جهان وب، فراهم شد.
های  فعالیت   راستای  در  ایران  اطالعات  فناوری  سازمان 
کارگروه مشورتی، مناسب  سازی و توسعه دسترسی و بهینه  
کمک  به  خواه  توان   افراد  پذیری  دسترس   وضعیت  سازی 
با  ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری  ویژه  به  نوین  فناوری  های 
همکاری سازمان ملی استاندارد ایران، نسبت به ملی کردن 

استاندارد ISO/IEC ۴۰۵۰۰:۲۰۱۲ اقدام کرد.
 WCAG )۲.۰( وب  محتوای  به  دسترسی  دستورالعمل 
وب  محتوای  که  آن  برای  را  توصیه ها  از  گسترده  ای  طیف 

برای توان  خواهان، دسترس پذیرتر باشد، پوشش می  دهد.
محتوای  به  دسترس پذیری  ها،  دستورالعمل  این  از  تبعیت 
معلولیت های  با  افراد  از  وسیعی  طیف  برای  را  سایت  ها 
نابینایی و کم   بینایی، ناشنوایی و کم  شنوایی، معلولیت  های 
یادگیری، محدودیت های شناختی، حرکت محدود، معلولیت 
معلولیت ها  این  از  ترکیبی  و  عکس  به  حساسیت  گفتاری، 

فراهم می سازد.

گردشگری برای همهشمیم عطایی

دبی می خواهد شهری دوستدارمعلوالن باشد
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 --- نیم نگاه ---

مجلس  پژوهش های  مرکز  صفحه1:  از  ادامه    
ارائه  است،  آورده  خود  گزارش  از  بخشی  در 
تحلیلی دقیق از دالیل خروج افراد بیکار از بازار 
طرح  خام  داده های  به  دسترسی  نیازمند  کار 
به  موضوع  این  که  است  کار  نیروی  آمارگیری 
دلیل عدم انتشار به موقع داده های خام از سوی 
مرکز آمار ایران، در حال حاضر امکانپذیر نیست.

 ،۹۸ بهار  در  مشارکت  مشارکت: نرخ  نرخ   ■
 ۹۷ بهار  به  نسبت  که  است  بوده  درصد   ۴۰.۶
نرخ  و  است  داشته  کاهش  درصد   ۰.۵  )۴۱.۱(
۰.۷ درصد کاهش  دوره  این  زنان طی  مشارکت 
داشته و به ۱۶.۱ درصد و نرخ مشارکت مردان در 
حدود ۰.۳ درصد کاهش را تجربه کرده و به ۶۵ 

درصد رسیده است.
جمعیت   ،۹۸ بهار  فصل  غیرفعال: در  جمعیت   ■
سال  مشابه  فصل  به  نسبت  نفر  هزار   ۸۴۰ غیرفعال 
قبل افزایش داشته است. این در حالی است که به طور 
متوسط طی سال منتهی به بهار ۹۷، جمعیت غیرفعال 
را نشان می دهد و در  نفر کاهش  هر سال ۲۷۵ هزار 

بهار ۹۷ نیز این رقم ۴۹ هزار نفر کاهش داشته است.
از ۸۴۰ هزار نفر افزایش جمعیت غیرفعال در فصل بهار 
۹۸، ۳۰ درصد مربوط به جمعیت غیرفعال مردان و در 
زنان  غیرفعال  به جمعیت  مربوط  آن  حدود ۷۰ درصد 

است.
۲ -- اشتغال

منتهی  تغییر در جمعیت شاغالن: طی سه سال   ■
به  نفر  هزار   ۷۲۳ سالیانه  متوسط  طور  به   ۹۷ بهار  به 
نفر  هزار   ۳۶۷ که  است  شده  اضافه  شاغل  جمعیت 
بهار  در  اما  بوده اند،  زن  آن  نفر  هزار   ۳۵۶ و  مرد  آن 
۹۸ نسبت به بهار ۹۷، ۳۲۱ هزار نفر به جمعیت شاغالن 
آن  نفر  هزار   ۳۵۴ میان  این  در  که  است  شده  اضافه 
نفر  هزار   ۳۲ زن،  شاغالن  جمعیت  و  اند  بوده  مردان 

کاهش داشته است.
■ ترکیب بخشی اشتغال: از رقم نزدیک به ۳۲۰ هزار 
نفر افزایش اشتغال رخ داده در بهار ۱۳۹۸ ، حدود ۱۱۶ 
بخش  در  نفر  هزار   ۴۰ کشاورزی،  بخش  در  نفر  هزار 

خدمات و ۱۶۸ هزار نفر در بخش صنعت بوده است.
ترکیب شهری  بررسی  ترکیب منطقه ای اشتغال:   ■
و روستایی افزایش اشتغال ۳۲۱ هزار نفری رخ داده در 
متوازن  اشتغال  افزایش  این  می دهد  نشان  بهار ۱۳۹۸ 
رخ نداده است به گونه ای که ۴۲۰ هزار نفر در مناطق 
شهری به شاغالن اضافه شده و ۹۸ هزار نفر در مناطق 
با  البته  است.  شده  کاسته  شاغالن  تعداد  از  روستایی 
روستایی،  اشتغال  قانون  بودن  اجرا  دست  در  به  توجه 
نظر  دقت  با  قانون  این  عملکرد  ارزیابی  است  الزم 
بیشتری مدنظر قرار گیرد و در حال حاضر مرکز پژوهش 
های مجلس شورای اسالمی، این امر را در دستور کار 

خود قرار داده است.
۳-- بیکاری

به  طی سه سال منتهی  تغییر در جمعیت بیکار:   ■
به  نفر  هزار   ۲۶۲ سالیانه  متوسط  طور  به   ۱۳۹۷ بهار 
این میان ۱۵۳  بیکار اضافه شده است که در  جمعیت 
هزار نفر آن مرد و ۱۰۲ هزار نفر آن زنان بوده اند، اما در 

بیکار ۳۶۵  بهار ۱۳۹۷، جمعیت  به  بهار ۱۳۹۸ نسبت 
هزار نفر کاهش داشته است و جمعیت بیکار مردان ۲۲۷ 
کاهش  نفر  هزار   ۱۳۸ زنان  بیکار  جمعیت  و  نفر  هزار 
داشته است. هم چنین جمعیت بیکار جوان ۲۴ - ۱۵ 
ساله، ۱۳۰ هزار نفر و بیکاری فارغ التحصیالن عالی نیز، 

۲۰ هزار نفر کاهش را نشان می دهد.
کاهش جمعیت بیکار به همراه کاهش نرخ مشارکت و 
جمعیت فعال و افزایش قابل توجه جمعیت غیرفعال در 
مردان و زنان، نشان می دهد که به دلیل نامساعد بودن 
وضعیت بازار، افراد بیکار از جستجوی کار دلسرد شده و 
از بازار کار خارج شده اند و در این بین سهم عظیم زنان 
با توجه به ترکیب ۵۰ درصدی جمعیت زنان از جمعیت 

در سن کار، قابل تأمل و توجه است.
و  اتفاق،انگیزه  این  تداوم  از  جلوگیری  برای  است  الزم 
بررسی جدی  مورد  کار  بازار  از  افراد  این  دالیل خروج 

قرار گیرد.
نرخ  می دهد  نشان  آمار  چند  بیکاری: هر  نرخ   ■
بیکاری در فصل بهار ۱۳۹۸ نسبت به فصول مشابه در 
سه سال اخیر کاهش داشته است اما با توجه به سایر 
شاخص های بازار کار، بایستی توجه داشت کاهش نرخ 
افزایش اشتغال قابل توجه بلکه به  بیکاری نه به دلیل 
دلیل خارج شدن افراد از بازار کار و افزایش قابل توجه 

جمعیت غیرفعال رخ داده است. 
نشان  مجلس  های  پژوهش  مرکز  برآوردهای  نتایج 
خارج  کار  بازار  از  افراد  این  که  صورتی  در  می دهد 
می  درصد   ۱۳.۹ به  کشور  کل  بیکاری  نرخ  نمی شدند 
بیشتر  درصد   ۳.۱ شده  اعالم  نرخ  به  نسبت  که  رسید 

است.
در واقع در صورتی که افراد خارج شده از بازار کار در 
فصل بهار ۱۳۹۸ همچنان تقاضای شغل داشتند نه تنها 
 ۱.۶ بلکه  یافت  نمی  کاهش  ۱.۳ درصد  بیکاری  نرخ 
درصد نیز افزایش می یافت. این موضوع در نرخ بیکاری 
فرض  این  با  که  طوری  به  است  تر  جدی  بسیار  زنان 
بیکاری زنان به جای ۱۷.۳ درصد به ۲۸.۱ درصد  نرخ 

می رسید.
و  ساله   ۱۵  -  ۲۴ جوانان  برای  ترتیب  به  بیکاری  نرخ 
فارغ التحصیالن آموزش عالی، ۱.۸ درصد و ۱.۲ درصد 
بهار  در  بیکاری شهری  نرخ  دهد.  می  نشان  را  کاهش 
۱۳۹۸ نسبت به بهار ۱۳۹۷ ، ۱.۶ درصد و نرخ بیکاری 

روستایی ۰.۶ درصد کاهش را نشان می دهد.

در  بیکاری  نرخ  استان ها: بررسی  وضعیت   ■
در  که  می دهد  نشان  کشور  مختلف  استان های 
استان های   ،۱۳۹۷ بهار  به  نسبت   ۱۳۹۸ بهار 
آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، 
کرمانشاه و سیستان و بلوچستان در نرخ بیکاری 
و  گلستان  استان  و  داشته اند  محسوسی  کاهش 
بیکاری  نرخ  در  را  افزایش  بیشترین  هرمزگان 

داشته اند.
هم چنین استان های زنجان و مازندران با ۴۴.۶ 
البته  را داشته اند.  نرخ مشارکت  بیشترین  درصد 
به  منوط  استان ها  این  کار  بازار  شرایط  تحلیل 
بررسی سایر شاخص های بازار کار است به عنوان 
چهارمحال  استان  بیکاری  نرخ  که  این  با  مثال 
داشته  درصد   ۶.۱ در حدود  کاهشی  بختیاری  و 
نیز  استان  این  مشارکت  نرخ  فصل  در همین  اما  است 

کاهش ۴.۳ درصدی داشته است.
۴-- مهمترین سیاست های دولت در بهار ۱۳۹۸

مهمترین سیاست اشتغال زایی دولت در سه ماهه اول 
بودجه  ۱۸ قانون  تبصره  الف  بند  اجرای   ۱۳۹۸ سال 
از توسعه  اجرای قانون حمایت  سال ۱۳۹۷ کل کشور، 
و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و 
پیشنهاد »سیاست ها و برنامه های اشتغال زایی و توسعه 
و  کار  تعاون،  وزارت  سوی  ۹۸« از  سال  در  کارآفرینی 

رفاه اجتماعی است.
نشان  مجلس  پژوهش های  مرکز  بررسی های  نتایج 
می دهد با وجود تالش هایی که در جهت اجرای تبصره 
اشتغال  و  تولید  اجرای برنامه های  شده،  انجام   ۱۸
موضوع این بند با چالش ها و موانع فراوانی روبه رو بوده 

است. برخی از این موارد به شرح ذیل است:
◄ عدم ثبات اقتصاد کالن و تحریم های آمریکا
◄ عدم انسجام مدیریت و وجود متولی مشخص

◄ گستردگی و پراکندگی برنامه ها
◄ تنگناهای بودجه ای دولت و عدم تأمین منابع

◄ عدم تمکین بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی 
اعتبار در مورد حداکثر نرخ  به مصوبات شورای پول و 

سود
◄ انحراف منابع و ضعف در نظام پایش و نظارت

توجیه  ضرورت  به  اجرایی  دستگاه های  توجه  عدم   ◄
پذیری طرح های اشتغال زایی

و  ملی  اجرایی  دستگاه های  کارکرد  بین  تعارض   ◄
استانی

◄ کندی و تأخیر در فرایند اجرای تبصره
◄ پیچیدگی ناشی از ترکیب سه منبع اعتباری )بودجه، 

صندوق توسعه ملی و بانک(
اقدامات  کلیت  تا  است  باعث شده  فوق  چالش های   ◄
اجرایی انجام شده در این خصوص شامل چندین دستور 
عنوان  به  باشدکه  دستگاهی  بین  نامه  وتفاهم  العمل 
به  زایی  اشتغال  برنامه های  اجرای  برای  اولیه  اقدامات 
حساب می آید و تابع تزریق منابع، شرایط اقتصاد کالن 

و همکاری و هماهنگی سایر دستگاه ها است.
هم چنین با توجه به در دست اجرا بودن قانون اشتغال 
روستایی، کاهش ۹۸ هزار نفر از تعداد شاغالن مناطق 

روستایی در بهار ۱۳۹۸، نیاز به بررسی وتحلیل دارد.

نرخ تورم طی ماه  های آینده 
کاهش می  یابد

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان این که بازار 
ارز کنترل شده است، گفت: طی ماه های آینده نرخ تورم نیز 

کاهش می یابد.

محمد باقر نوبخت در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه و 
اقتصاد مقاومتی استان خوزستان اظهارداشت: سال گذشته به 
صورت ناخودآگاه ارزش پول ملی پایین آمد و قیمت ها باال رفت 
اما با اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته شاهد وضعیت 
جدیدی در بازار ارز هستیم.وی با اشاره به آخرین گزارش تورم 
ماهانه کشور در مرداد ماه امسال افزود: خوشبختانه نرخ ۲.۸ 
درصدی مردادماه در تیرماه امسال به ۰.۶ درصد کاهش پیدا 
کرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به این که 
کرده  پیدا  کاهش  درصد  واحد   ۶ حدود  نقطه  به  نقطه  تورم 
همچنان  اما  ماهانه  تورم  کاهنده  روند  وجود  با  گفت:  است، 
 ۱.۸ ساالنه  تورم  گذشته  سال  های  قیمت  افزایش  دلیل  به 
شاخص  این  آینده  ماه  از  ولی  است  داشته  افزایش  درصد 
این که کشور در شرایط  بیان  با  نوبخت  یابد.  نیز کاهش می 
جنگ اقتصادی است، افزود: با مقاومتی که از خود نشان داده 
رئیس  معاون  قطع مایوس خواهند شد.  به طور  ایم دشمنان 
جمهوری تصریح کرد: همان طور که در دوران دفاع مقدس 
انجام  را  کار  این  نیز  دوره  این  در  کردیم  مایوس  را  دشمنان 
خواهیم داد به همین دلیل تا پایان امسال شاهد بهره برداری 
این شرایط  افزود:  از طرح های مختلف در کشور هستیموی 

هیچ اثری در پرداخت حقوق کارکنان نخواهد داشت.
نوبخت در بخش دیگری از این نشست به سیاست های کلی در 
حوزه اعتبارات اشاره کرد و گفت: شرایطی که امروز در آن قرار 
داریم نسبت به نحوه اداره کشور تفاوت هایی دارد که به خاطر 
کمبود شدید منابع است.او با بیان این که شرایط عمومی کشور 
با وضعیت دوران جنگ نظامی و دفاع مقدس تفاوت هایی دارد، 
گفت: امروز مطالبات و توقعات متناسب با محدودیت ها نیست. 
اگر  بودیم که  آماده کرده  را  افزود: در آن زمان خودمان  وی 
دشمن موشک زد و تعدادی  از هموطنان شهید شدند،  همه 
تالش می کردیم که دشمن متوجه میزان خسارات نشود اما 
امروز بعد از یک موشک اقتصادی از سوی دشمن چندین نفر 
دست به کمر زده آماده هستند تا موضوعات را به نحوی خیلی 

بزرگتر از آنچه هست بیان کنند و به دشمن گرا بدهند.
به گفته وی؛ در این شرایط است که ما را مجبور به توضیح 
دادن می کنند در صورتی که این امکان به هیچ عنوان وجود 
ندارد اما باید با دلی خونین و لبی خندان کشور را اداره کنیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هم چنین با اشاره 
به این که بودجه  مصرفی ۴۴۸ هزار میلیارد تومان کشور در 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی  به ۳۸۶ هزار میلیارد تومان 
کاهش پیدا کرده است،  گفت: با این وجود منابع کشور بیش 
با صرفه جویی ۶۲ هزار  اما  نبود  از ۳۱۰ هزار میلیارد تومان 
میلیارد  هزار   ۷۶ همچنان باید  ها  هزینه  در  تومانی  میلیارد 
تومان از منابع جدید به این بخش از بودجه کشور تزریق کنیم.
برای  دیگر  منابع  از  استفاده  زمینه  در  انتقادها  برخی  به  وی 
تامین مصارف اشاره کرد و گفت: امروز بعضی از افراد ادعا می 
درصد  از ۱۲  منابع  این  برای جبران  می خواهد  دولت  کنند 
ورودی صندوق توسعه استفاده کند درصورتی که سال گذشته 
از محل فروش نفت ۳۲ درصد به این صندوق اختصاص یافت 
و قرار شد ۱۲ درصد دیگر برای دوره ای که کشور دچار سختی 
با تاکید بر این که  است هزینه شود. معاون رئیس جمهوری 
را  خود  حقوق  که  بگوییم  دولت  کارمندان  به  نمی توانیم  ما 
ببخشند به این خاطر که منابع کافی نداریم، افزود: وقتی قرار 
که  حالی  در  باشد  تومان  میلیارد  هزار   ۳۸۶ شد  پرداخت ها 
هزار   ۷۶ مجبوریم  است  تومان  میلیارد  هزار   ۳۱۰ درآمدها 
هم  کنیم.وی  هزینه  مختلف  منابع  از  را  دیگر  تومان  میلیارد 
این شرایط دولت هشت هزار و ۴۰۰  چنین تصریح کرد: در 
برای  خود  تومانی  میلیارد  هزار   ۱۳ تعهد  تومان از  میلیارد 
کرده  پرداخت  را  خوزستان  استان  در  سیل  خسارت  جبران 
است. نوبخت به خسارات زلزله ای شهر مسجدسلیمان اشاره 
کرد و گفت: در این راستا نیز مبلغ ۹۶ میلیارد تومان را کامل 
برای ساخت ۱۰ هزار  نیز،  این  بر  ایم و عالوه  پرداخت کرده 
بافت فرسوده این شهرستان  واحد مسکونی به منظور احیای 

برنامه ریزی شده است.

راه  در  جمهوری  رییس  اول  معاون  جهانگیری  اسحاق   
اندازی نخستین پایانه بین المللی برنج کشور در شهرستان 
نیاز مردم در هر  تامین  برای  این که دولت  بیان  با  آمل، 
زمان که الزم باشد واردات انجام می دهد، اظهارکرد: دولت 
تامین  نیاز  میزان  به  دولتی  ارز  قیمت ها  در  تعادل  برای 

کرده و خواهد کرد.
برداشت  فصل  به  چنین  هم  رئیس جمهوری  اول  معاون 
برنج و موضوع واردات نیز اشاره کرد وگفت: واردات برنج 
برای  دولت  اما  است،  طبیعی  امری  مردم  نیاز  حسب  بر 
حمایت از کشاورزان زحمتکش در زمان برداشت محصول 
نخواهد  عرضه  برنج  کننده  تولید  استان های  در  ویژه  به 

نکرد.
جهانگیری انعکاس خبر واردات برنج را اشتباه توصیف کرد 
و گفت: سیاست اصلی دولت حمایت از کشاورزی است و 

هیچ اقدامی در جهت تضعیف کشاورزان انجام نمی شود.
او تاکید کرد: اکنون دولت از میزان نیاز مردم به برنج و 

دیگر کاالهای اساسی آگاه است و نخواهد گذاشت زحمت 
کشاورزان نیز هدر رود.

معاون اول رئیس جمهوری هم چنین افزود : کشاورزان نیز 
باید این مساله را درک کنند که خبر کمبود و واردات برنج 
به دلیل کمبود تولید در داخل ممکن است برای مصرف 
کنندگان این شوک را وارد کند که قیمت برنج با توقف 

واردات افزایش می یابد.
جهانگیری خطاب به مصرف کنندگان گفت: دولت در کنار 
را  کنندگان  مصرف  منافع  باید  تولیدکنندگان  از  حمایت 

نیز در نظر بگیرد و نگرانی را از آن ها دور کند.
مازندران  این که  به  اشاره  با  رئیس جمهوری  اول  معاون 
استان مهم و استراتژیک در زمینه کشت و تولید محصول 
و  کیفیت  دلیل  به  مازندران  برنج  گفت:   است  برنج 
مشتریان  خارج  در  هم  و  کشور  داخل  در  هم  مرغوبیت 

بسیاری دارد .
جهانگیری با اشاره به این که ایجاد پایانه بین المللی برنج 
بدون حمایت بانکی و دولتی و با سرمایه بخش خصوصی 
و تولید کنندگان و تجار، کاری بزرگ و قدمی مهم است، 
برنج  الملل  بین  پایانه  دوم  فاز  توسعه  برای  دولت  افزود: 
چه در زمینه صنایع وابسته و چه در زمینه بانکی کمک 

خواهد کرد
مجموعه  یک  که  است  اقدامی  نخستین  این  افزود:  وی 
یکدیگر  دور  صنعتگر  و  کننده  تولید  تاجر،  شامل  بزرگ 
ایجاد  راهبردی  برای یک محصول  بورسی  و  جمع شدند 

کرده اند.

دلسردی بیکاران برای جستجوی شغل

 --- ذخیره کاالهای اساسی مردم ---
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کافه شهرحمید مزرعه --- نیم نگاه ---

پاسترناک و اندوه دکتر ژیواگو

لحطاتی با شعربه انتخاب نیما موسوی

"وحدت کرمانشاهی"

دل، بی تو تمنا نکند کوی منارا
زیرا که صفائی نبود بی تو، صفا را

ای دوست، مرانم ز در خویش، خدا را
کز پیش نرانند شهان خیل گدارا

باز آی که تا فرش کنم دیده به راهت
حیف ست که بر خاک نهی آن کف پارا
از دست مده باده، که این صیقل ارواح

بزداید از آیینه ی دل، زنگ ریا را
زاهد تو و »رب« ارنی؟ این چه تمناست

با دیده ی خودبین نتوان دید خدا را
هرگز نبری راه به سر منزل اال

تا مرحله پیما نشوی وادی ال را
چون دور به عاشق برسد، ساقی دوران

در دور تسلسل فکند جام بال را
آتش به جهانی زند ار سوخته جانی

بر دامن معبود زند دست دعا را
طوفان بال آمد و بگرفت درو دشت

چون نوح برافراشت به حق دست دعا را
در حضرت جانان سخن ازخویش مگویید

قدری نبود در بر خورشید، سها را
از درد منالید که مردان ره عشق

بادرد بسازند و نخواهند دوا را

وحدت که بودزنده، خضر وار مگر خورد
از چشمه ی حیوان فنا، آب بقا را؟!

***

"مهستی گنجوی"
باد آمد و گل بر سر میخواران ریخت

یار آمد و می در قدح یاران ریخت
آن عنبر تر رونق عطاران ُبرد

و آن نرگس مست خون هشیاران ریخت
 ***

"شیون فومنی"
سروی و باید که ناگزیر بمانی 

پای به دامن کشی اسیر بمانی 
بر سِر یک پا در این مدار مقّدر 
حیف که باید که ناگزیر بمانی 
زخم عمیقی شیار درد بزرگی 

دیر گریزی که در ضمیر بمانی 
از تو همین سر کشی خوشست که باری 

سرزده از چله همچو تیر بمانی 
خاک رقم زد به سرنوشت بلندت 
سرو من از ریشگی حقیر بمانی 

زهره به چنگ آور ایستاده تر از کوه 

تا به شکستی دگر دلیر بمانی 
صبر جمیل ستارگان جلیلی 

تا به شبی تلخ و دیرمیر بمانی 
هر رگ تو رّد پای خون بهارست 

سبز چنانی که دلپذیر بمانی 
جامه ی سبز امید گر فکنی دور 

خار ماللی که در کویر بمانی 
جلوه ی فردا تراست باغ تماشا 

یک دو سه روزی اگر که دیر بمانی 
تیغ زبانت بکار دوست نیاید 

شیون اگر خامشی پذیر بمانی

از کتله خور تا سنگ انسان نما
 

های  شهرستان  از  یکی  خدابنده  شهرستان 
استان زنجان است که با غار کتله خور و بقعه قیدار 
های  زمین  که  شهرستانی  شناسند.  می  را  آن  نبی 
کشاورزی زیادی دارد و هنرمندانش مانند هنرمندان 
بلد  شهرستان های دیگر زنجان ,چاقوسازی را خوب 
با شهر  ساعته  یک  فاصله  در  این شهرستان  هستند. 
زنجان  قرار دارد و می تواند یکی از مقاصد گردشگری 
در کنار جاذبه های دیگر زنجان مانند شهر سلطانیه و 

طارم و ... قرار گیرد.
مربوط  آن  مذهبی  و  گردشگری  های  جاذبه  از  یکی 
اسماعیل  بن  قیدار  آرامگاه  به  منسوب  بقعه  بنای  به 
ابن ابراهیم از پیامبران بنی اسرائیل و سی امین جد 
دختر  خاتون  بلغار  دست  به  که  است  اسالم  پیامبر 
ارغون شاه احداث و در تاریخ ۱۳۱۹ هجری قمری به 
دست جهانشاه خان امیر افشار حاکم منطقه با بهترین 

وضع آن زمان تعمیر شده است.
های  جاذبه  مشهورترین  از  یکی  خور  کتله  غار 
است.  زنجان  استان  و  گردشگری شهرستان خدابنده 
شهر  در  ساله،  میلیون  سی  و  طبقه  هفت  غار  این 
کیلومتر   ۱۰۵ علیصدر  غار  با  و  گرفته  قرار  گرماب 
فاصله دارد و به احتمال زیاد با هم در ارتباط هستند.

طبیعت  مادر  دست  حاصل  های  کاری  کنده  وجود 
زیبای  های  شکل  به  که  سال  ها  میلیون  طول  در 
غار  این  دهلیزهای  و  ها  داالن  در  چکنده  و  چکیده 
در  است.  افزوده  آن  زیبایی  بر  کند  می  خودنمایی 
از دهلیزهای آن اسکلت حیواناتی کشف شده  برخی 
از  احتمال  و  نداشته  امروزی  حیوانات  با  شباهتی  که 
است.اکنون  دراعصارگذشته  شده  منقرض  های  نسل 
دو کیلومتر از فضای غار برای عموم قابل بازدید است.
شده  واقع  نوربهار  شهر  در  نیز  نما  انسان  سنگ  یک 
زیست  های  فرسایش  سال  میلیون ها  طول  در  که 
تنه  نیم  به شکل  انگیز  ای شگفت  گونه  به  محیطی، 
انسان درآمده و حاال به یکی از جاذبه های شهر تبدیل 

شده است. 

آیین ها و نمایش های هرمزگان 
در حال نابودی اند

هفتمین سمیناربین المللی جشنواره نمایش های 
با  ساالری«  »امین  برگزارشد.  درکاشان  وسنتی  آیینی 
مقاله »پیرمردی – خرده نمایش شادی آور جزیره هرمز« 
درباره  او  داشت.  مقاالت حضور  در بخش  لنگه  بندر  از 
به دوران هرمز  نمایش  این  واقع،  رساله خود گفت: در 
کهن بازمی گردد و پادشاهی ملوک هرمز چنین آثاری را 

جمع آوری می کرده است. 
این  در  هم  مکتوبی  های  گزارش  کرد:  خاطرنشان  او 
هجری-  ۸۳۷( چینی  ماهوان  مثال  دارد؛  وجود  زمینه 
فرمانده  او  است.  نوشته  باره  این  در  میالدی(   ۱۴۳۳
را  منطقه  این  مردم  زندگی  و  بود  تجاری چین  ناوگان 
رصد کرده و در گزارشی آورده است که تیرکی چوبی 
جمع  آن  دور  مردم  و  است  شده  برپا  شهر  میدان  در 
که  بوده  می کنند. شخصی  نظاره  را  نمایشی  و  شده اند 

لباس حیوانی پوشیده بود و از تیرک باال می رفت ...
و  نمایش شامل کاشت، داشت  این که  بیان  با  ساالری 
برداشت محصول زراعی می شود،گفت: در واقع، در این 
آثار، ترانه های محلی و موسیقی خاصی اجرا می شود و 
اجراگران جو را در زمین می کارند و از مترسک تا افرادی 

با لباس گاو در این نمایش حضور دارند.
او با تاکید بر این که »تمام تکنیک های مهم نمایش های 
سنتی ایرانی را در این نمایش شاهدیم.« تصریح کرد: در 
این آثار شاهد یک عصیان علیه نظام ارباب و رعیتی و 
فئودالیته هستیم. حتی شباهت هایی به نمایش بقال بازی 
هم در آن دیده شده و تکنیک های سیاه بازی و کمدی 
سپید هم در آن وجود دارد اما متاسفانه این نمایش برای 

آخرین بار ۴۰، ۵۰ سال پیش اجرا شده است.
دانشگاهی  رشته  کاش  »ای  که  این  به  اشاره  با  او   
نمایش های ایرانی دایر می شد.« تصریح کرد: ما در حال 
را  اشتباهات بزرگی هستیم که مدام نمایش های غربی 
ایرانی را فراموش کرده ایم.  اجرا می کنیم و نمایش های 
نمایش ها و خرده نمایش هایی مانند پیرمرد و خرسک و 
پیرمردی )باپِری( در حال نابودی و فراموشی هستند و 

باید برای حفظ شان خیلی زود دست به کار شد.

  دیالوگی در رمان دکتر ژیواگو هست که می گوید: 
چیزهایی هست که به دفعات در طول تاریخ پیش 
اندیشه ای  یا  و  بزرگ  عشق  زاده  هر  است،  آمده 
دارد  با خود  تهی  و  فرزندی خلف، خشن  شگرف، 
از  روسیه  انقالب  و  یونان  از  روم  که  طور  همان 

روشنفکری زاده شد! 
اگر حقیقت این باشد، یعنی دگردیسی انقالبی در 
اوج باور مردمانش حتا اگر روشنفکر هم باشند به 
پلیدی  حاکمیت  و  کینه  و  خشم  از  ای  استحاله 
خورده  اطو  توتالیترهای  و  ژنرال ها  اونیفورم  در 
روسیه  انقالب  که  طور  همان  می کند،  خودنمایی 

و سایر انقالب ها چنین کردند. 
دکتر ژیواگو انسان آرمانخواه، از دید نویسنده اش 
طرف  یک  از  انقالب  سونامی  و  طوفان  مقابل  در 
خواه  تمامیت  و  ددمنش  و  سوز  جان  سرمای  و 
اکثر  که  طور  همان  می گیرد.  قرار  دیگر  طرف  از 
شعرهای غنایی پاسترناک ملهم از تاثیر و تاثر تاریخ 

- طبیعت است، انسانی اومانیستی را چون 
پرومته در زنجیر می کند و در استحاله ای 
از خود بیگانه گی به دشت های  سرما زده 

و جنگ زده سیبری می فرستد. 
سرمای  این  از  که  انسانی  راستی  به 
آیا  یابد،  رهایی  کش  انسان  ددمنشانه 
آزادی  و  عدالت  خدمت  در  و  واال  آرمانی 

خواهد داشت؟ 
دوران  روشنفکر  انسان  زاده  ژیواگو 
جنگ ها  نشیب  و  فراز  بر  تاریخ  و  انقالب 
تولستوی  بعداز  دوران  قحطی هاست،  و 
تابیدزه  و  شویلی  ایا  عصر  هم  است، 
است)همان روسیه زاده روشنفکری است(، 
هر چقدر فرمانروایی دروغ و وحشت بزرگ 
حلقه  می گسترد،  روسیه  بر  را  خود  سایه 
تر می شود که  تنگ  پاسترناک هم  انزوای 
طبیعت   - تاریخ  تنگناهای  ماحصل اش 
سخت دشوار روسیه بعداز جنگ  و انقالب 

برای دکتر ژیواگوست. 
سیه  روسیه  اجتماعی   - تاریخی  شرایط 
روسیه  خشن  و  بی کران  طبیعت  که  روز 
تنگ  و  خفقان  در  که  را  زوال  به  رو  ی 
اندیشه  صاحب  انسان  گلوی  نظری، 
چنانکه  هم  می دهد.  فشار  را  متفکر  و 
بوریس پاسترناک روایت گر آن است، مثل 

خودکشی مایاکوفسکی دوست دیرین اش و تسویه 
حساب های معروف که تابیدزه و مارینا تسو تایوا و 
پائولو ایاشویلی و دیگر دگراندیشان که از استبداد 

حاکمان جان سالم به در نمی برند. 
تلخ  حکایت  اگرچه  فیلم  سرمازده  و  سیاه  فضای 
جنگ  و  انقالب  عصر  هم  مردمان  بر  رفته  روزگار 
رمان  که  هستند  هم  منتقدینی  اما  است،  روسیه 
دکتر ژیواگو را شعر سرودی در ستایش زندگی می 
منجر  که  بزرگ  وحشت  دوران  در  زندگی  دانند، 
میالدی   ۳۰ دهه  استالینی  حساب های  تسویه  به 
است  مرثیه ای  نگارنده  زعم  به  پیشتر  می شود، 
برای مردم و روشنفکران آن دوره، شاید خودکشی 
مایاکوفسکی در این سال رثای حزن آلود و انزوای 
ناگزیری است که شاعران و نویسندگان غیر انقالبی 
و یا منتقدان ادبیات رئالیسم سوسیالیستی که در 

آن حکایت زندگی شاعرانه را رقم می زنند. 
نویسنده  از ساخته و پرداخته  ژیواگو بی شک جدا 

است،  عاشقی  گناه اش  تنها  باشد،  نمی تواند  اش 
زن  به  عشق  زیبایی،  به  عشق  انسان،  به  عشق 
که بهایی است بس گزاف برای زندگی در روسیه 

انقالبی... 
سخن  مردمانش  نابخردی  از  نه  ژیواگو  یوری 
نه  و  سوسیالیسم  حاکمان  نادانی  از  نه  می گوید 
از گرسنگی و آشفتگی دوران انقالب و جنگ های 
داخلی شکایت می کند. او بزرگترین گناه اش ترس 
از بدویت حاکمیتی است که مهر ورزیدن را جرم 
و عشق را گناهی نا بخشودنی می انگارد و با نادانی 
قلم و  با  وار  تا دن کیشوت  بر می خیزد  به مبارزه 

کاغذش فریاد آزادی سر دهد. 
پاسترناک در نامه ای به مترجم امریکایی یوجین 
برای ام  که:  می کند  تاکید  نکته  این  بر  کیدن 
را  توان  این  کنم  احساس  که  است  دردناک 
را  تمامیت شعر و زندگی  باید  نداشته ام چنان که 
در وحدت کامل این دو بیان کنم... بدون این رمان 
من چه هستم و شما در باره من چه چیزی 
می توانید بنویسید بی آن که به این رمان و 
قدر  اشاره کنید. همان  افشا می کند  آنچه 
دکتر  رمان  کند  می  اشاره  پاسترناک  که 
ژیواگو افشاگری و انتقام وی است از دوران 
وحشت بزرگ که نزدیک بر چهار دهه بر 

زندگی اش سایه افکند. 
گرچه رویدادهای تاریخی روسیه بر آزادی 
اما  دارد  تکیه  معاصر  انسان  رستگاری  و 
آزادی  زمانی  هیچ  است  معتقد  پاسترناک 
و رستگاری از طرف حاکمان به مردم عطا 
سکانس  در  که  طور  همان  است  نشده 
داخلی   جنگ  در  دکتر  اجباری  خدمت 
نوع  همان  از  و  است  موضوع  این  مُوید 
آزادی است که روشنفکِر قبل از پاسترناک 
بر آن صحه می گذارد جایی که در برادران 
کارامازوف مفتش اعظم، آزادی را به بهای 
از  پاسترناک  می کند.  ارزانی  مردم  بر  نان 
جهتی دیگر جهان را روایت می کند و هنر 
هست  مختلف  ساحت  دو  که  را  تاریخ  و 
است  معتقد  و  می برد  پیش  هم  کنار  در 
آزادی و رستگاری تنها در هنر میسر است 
جای  آن  در  و  نیست  تاریخ  با  موازی  و 
نمی گیرد، چرا که هنر به راستی تنها نجات 

دهنده روسیه از سانسور و خفقان است.

بخش دوم



گردآورنده مریم نباتیزنگ تفریح  

شماره 93 --- جدول و سودوکو ---

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

افقی:
۱- از آثار تاریخی تهران- وسایل ۲- جیوه- رهایی- نوعی خودرو ۳- پسوند شباهت- قادر- دیپلمات ۴- قلعه ای تاریخی در ایالم خاص- واحد سطح- صورت- دینداری ۵- تلخ عرب- خانه پشت به آفتاب- باور قلبی ۶- از پارک های 
جنگلی تهران- سقف دهان- راز نگوی خانم ها! ۷- خارپشت بزرگ تیرانداز- اسباب زندگی- تلخ عرب ۸- گوشه مثلث- گوشت ترکی- رود آرام- صدمه ۹- خزنده گزنده!- آشکار- غذایی از تخم مرغ ۱۰- تکان و جنبش- از 
گل های خوشبو- شهری نزدیک تهران ۱۱- پارکی زیبا در تهران- پیشانی- رمق آخر ۱۲- نوعی عدسی- دست عرب- اشاره به دور- قسمتی از پا ۱۳- مرکبدان- زمانه- وسط ۱۴- برگردان اسب بیابید- از درختان- اختیار 

۱۵- حلیم- مدرسه امیرکبیر
عمودی:

استان  در  شهری   -۳ ریخته  فرو  مرکزی!- سقف  مرکز  عصر-  هنگام   -۲ تهران  باستانی  عمارت های  از  جنگلی-  جانوران  از  ۱- شخص- 
گیالن- رودی در اروپا- مقدار جرم موجود در واحد حجم ماده ۴- ایستگاه قطار- میوه تازه رسیده- خو و طینت ۵- عضوی در صورت-گهواره 
تمدن- مانند- سودای ناله ۶- وسیله ای در بنایی- حرکت نوسانی- خرس آسمانی ۷- قدرت- صحت و درستی- بیخ ریواس ۸- اذیت- بوی 
ماندگی- عدد ورزشی- سرگشته ۹- خباز- درجه ها- گرفتار کردن ۱۰- بیماری- آحاد- ماه پاییزی ۱۱- ویتامین جوانی- خرامان- شهری در 
استان اردبیل- طایفه ۱۲- تایلند سابق- رسم- از نزوالت آسمانی ۱۳- برشته- فربه شکم- شاداب ۱۴- از ضمایر جمع اشاره به دور- تخت 

پادشاهی- شتر مرغ آمریکایی ۱۵- اثری از سعدی شیرازی- کشوری در آسیا- نفس خسته
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اقدام جنون آمیز راننده تریلی 
در بزرگ راه

 
از  یکی  در  معکوس  حرکت  با  تریلی  راننده  یک 
بزرگ راه های چین، جان خود و دیگر راننده ها را به خطر 

انداخت.
راه،  بزرگ  در  زدن  دور  برای  بسیار  تالش  از  پس  او 
ایجاد حادثه، چند صد متری  بدون  سرانجام موفق شد 
توسط  نهایت  در  اما  کند  حرکت  معکوس  به صورت  را 

پلیس متوقف شد.

تخلیه ۵۸۰ هزار نفر در ژاپن به 
دلیل وقوع طوفان

 
به دنبال نزدیک شدن طوفان "کروسا" به غرب ژاپن، 
در  مناطق  از  را  نفر  هزار   ۵۸۰ تاکنون  کشور  این  مقامات 

معرض خطر تخلیه کرده اند.
این طوفان شدید که از جنوب غربی ژاپن در حال نزدیک 
شدن  جاری  باعث  می تواند  است،  کشور  این  به  شدن 
سیالب ها و ِگلرودهایی شود که ۲۸۰ هزار خانوار را در جزایر 

"کیوشو" و "شیکوکو"ی ژاپن تحت تاثیر قرار می دهند.
و  آب  باالی  سطوح  هشدارهای  ژاپن  هواشناسی   سرویس 
هوایی را به دنبال نزدیک شدن "کروسا" برای مردم منطقه 

صادر کرده است.
به  ژاپن  غرب  به  محدود  پرواز   ۷۰۰ حدود  پنج شنبه  روز 
حالت تعلیق در آمدو عالوه بر این، ترافیک خطوط راه آهن 

در برخی مناطق نیز متوقف شد.
طوفان "کروسا" تاکنون بارندگی های سنگین، وزش بادهای 
به همراه  ژاپن  را در سواحل  مرتفعی  امواج  ایجاد  و  شدید 
تا ۱۰۰۰  بارندگی هایی  هواشناسی  است.کارشناسان  داشته 

میلی متر را در برخی مناطق ژاپن پیش بینی کرده اند.
است  آن  از  حاکی  پیش بینی ها  اسپوتنیک،  گزارش  بر  بنا 
که طوفان  "کروسا"  به سمت شمال و دریای ژاپن حرکت 
تضعیف  "هوکایدو"  جزیره  نوردیدن  در  از  پس  و  کرده 

می شود.
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جواب شماره قبل

طرف مکعب روبیک رو زیر پنج ثانیه حل کرده 
 .
 .

اونوقت من از خواب پا می شم تا یه ربع دنبال دستام 
می گردم!!! 

  
 ☺☻☺☻☺

  
طبق آخرین آمار 

آدم ها دو دسته هستند : 
” دوستت دارم ها ” … و ” منم همین طورها ” ! 

  
☺☻☺☻☺

وقتی خانمت بهت میگه: چی؟؟! 
به این معنا نیست که حرفتو نشنیده..... 

 .
 .
 .

بلکه درواقع بهت ۵ثانیه فرصت داده تا حرفتو زود عوض 
کنی.....وگرنه کاری می کنه صدای ... بدی!!! 

 ☺☻☺☻☺
  

خوبی دوستای مجازی اینه که 
 .
 .

می تونی بذاریشون تو کیفت و با خودت همه جا ببریشون 
  

 ☺☻☺☻☺
  

آیا از اضافه وزن رنج میبرید؟ 
 .
 .

  .
فدای سرم! من دارم از خوشتیپی لذت میبرم 

  
☺☻☺☻☺

  
به خانومم می گم می خوام موهامو کوتاه کنم 

می گه دست به موهات بزنی دستتو می شکونم 
مدل موهاتو دوست دارم 

 .
 .

البته هنوز پیدا نشده هاااا  

ولی می دونم اون رو موهام حساسه!!! 
  

☺☻☺☻☺
  

و  تیکه  و  ساختن  جک  تو  ایرانیا  ما  که  خالقیتی  این 
متلک انداختن به کار می بریم، 

 تو علم و صنعت به کار می بردیم،  
االن ما آمریکا رو تحریم کرده بودیم 

  
☺☻☺☻☺

  
وقتی کسی ناراحتت می کنه ۴۲ ماهیچه استفاده می شه 

تا اخم کنی؛ 
 .
 .
 .

بزنی  و  دراز کنی  تا دستتو  ماهیچه الزمه  فقط ۴تا  اما 
تو صورتش...!! 

دیگه هر جور خودتون راحتین؛ وظیفه من اطالع رسانی 
بود 

  
 ☺☻☺☻☺

  
من اگه از دیوار مهربانی هم لباس بردارم بپوشم 

 .
 .
 .

بازم بابام می گه گرون خریدی 
  

 ☺☻☺☻☺
  

تازگـیا حس می کنم 
اعتراض  بهم  عربی  به  لب  زیر  بینه  می  منو  کس  هر 

می کنه 
 .
 .
 .

همش میگن: 
"فتبارک اهلل احسن الخالقین" 

عربی بلـد نیستم که 
نکنه از من بدشون می آد... 

  
☺☻☺☻☺

  
بهش  چی  می خورین  آب  با  برنج  وقتی  گفتین  اگه 

میگن؟ 
 .
 .

میگن… واترپلو 
خداییش از این همه اطالعاتی که در اختیارتون میزارم 

استفاده کنین بدردتون می خوره 
  

 ☺☻☺☻☺
  

دیروز تو مغازه وایساده بودم بین مانکن ها، بیرون مغازه 
دونفر اومده بودن داشتن نگاشون می کردن، منم بدون 

این که تکون بخورم همون جا وایساده بودم 
 .
 .

بعد یکیشون اومد پیرهنم رو گرفت گفت: خدایی این 
چیه کردن تن این مانکنه! مثل گونی می مونه ! 

  
 ☺☻☺☻☺

  
 به سالمتی کسی که تنهام گذاشت و رفت  

ولی تاریخ تولدش هنوز رمز گوشیمه! 
 .
 .

وا  قفله  بود جان من، گوشیم  بپرسین چن  ازش  برین 
نمیشه 

  
☺☻☺☻☺

اقا؛ ما یه بار وسط راه نگه داشتیم غذا بخوریم کنارمون 
زور  به  داشتن  گودزیال  یه  که  بودن  دیگه  خانواده  یه 
سنش سه سال بود!بعد باباش می خواست صداش کنه 

می گفت؛ آقا محمد صادق جان بیا!
لطف  بهم  این کهولت سن، خیلی  با  اونوقت، من  بعد، 

کنن "هوی"صدام می کنند!

☺☻☺☻☺

یه  این که  دایی کوچیکه ی من حسرت  یه چیزجالب؛ 
دونه از خواهرزاده یابرادر زاده هاش بهش بگن دایی--  
عمو، به دلش مونده بود )اخه زیاد بزرگ تر ازمانیس(. 
ما رفته بودیم مسافرت. داییم مودمشو اورده بود .شرط 
گذاشته بودتو سفر اگر بهش نگیم دایی نمیزاره استفاده 
کنیم... بعد از اون ،تو سفر همش یه صدا تو خونه بود 
( عجب  داااااااااااااااااااااااییی جووووووووووونم )عمو جونم 

ادمایی هستیم ما!!!



سفر به شهر جهانی انگور
گردشگری  »قطار  نخستین   -- فارس  خبرگزاری 
مالیر« همزمان با عید سعید غدیرخم حدود ۱۰۰ گردشگر 
از تهران و سایر استان های کشور را به این شهرستان رساند 
تا در سفری یک روزه از جاذبه های طبیعی و تاریخی مالیر 
همچون پارک سیفیه، موزه لطفعلیان، بام مالیر، مینی ُورد، 

بازار سنتی و بازار مبل مالیر دیدن کنند.
را  هیجان انگیز  گردش  این  در  شرکت  قصد  اگر  بنابراین 
و  اسالمی  جمهوری  آهن  راه  طریق  از  می توانید  دارید 
شرکت حمل و نقل ریلی رجا بلیت خود را با قیمت ۲۴۸ 
به  تومان  هزار   ۲۲۰ قیمت  با  بچه ها  برای  و  تومان  هزار 

همراه صبحانه، ناهار، شام و خدمات پذیرایی تهیه کنید.
البته باید توجه داشته باشید که این قطار گردشگری هر 
سامانه  طریق  از  قطار  حرکت  زمان  و  ندارد  برنامه  هفته 
اطالعات مشتریان راه آهن جمهوری اسالمی اعالم می شود.
را  خود  کار  زیست  محیط  از  حفاظت  شعار  با  قطار  این 
که  خوبی  اقدامات  از  یکی  راستا  همین  در  و  کرده  آغاز 
داشته استفاده از ظروف گیاهی برای سرو غذا و نوشیدنی 

و تفکیک زباله های تولید شده است.
اگر فرد مسن یا کودک به همراه دارید خیالتان راحت باشد 

چون تمام امکانات الزم برای این دو گروه فراهم است.
البته به شما پیشنهاد می کنیم حتماً مقداری خوراکی به 
دیدنی  جاهای  اکثر  اطراف  در  چون  باشید  داشته  همراه 

مالیر، هیچ سوپرمارکت و فروشگاهی وجودندارد.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  مسووالن 
گردشگری مالیر در تالش هستند تا در رویدادهای دیگری 
انگور  همچون جشنواره شیره پزی و جشن جهانی شدن 
مالیر نیز، قطارهای گردشگری را وارد این شهرستان کنند.

گردشگری شبانه در خیابان سی تیر 
زمین گیر شد

توسعه  طرح  سال هاست  که  درحالی   -- ایلنا 
گردشگری شبانه در تهران مطرح شده است اما تاکنون 
هیچ یک از طرح های پیشنهادی به نتیجه نرسیده است. 
البته با وجود آن که در برخی از نقاط شهر مانند خیابان 
گردشگران  و  شهروندان  استقبال  با  طرح  این  تیر  سی 
که  می رسد  نظر  به  گونه  این  اما  است  شده  رو  روبه 
این نتیجه رسیده اند که گردشگری شبانه  به  مسووالن 

جایی در تهران نخواهد داشت.
مهدی سیف رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران با 
این دست  از  و کارهایی  اغذیه  این که فروش  به  اشاره 
نوعی  به  و  می گیرد  جای  خدماتی  کارهای  زمره  در 
بهانه ای ست برای آن که گردشگران جذب شوند،  گفت: 
است که می تواند حوزه  موضوعاتی  از  یکی  شکم گردی 
گردشگری را تقویت کند. درعین حال قرار بود از یک 
سو حفاظ ها و نرده های اطراف میدان مشق برداشته و 
درها به روی عموم مردم باز و برخی رویدادها در میدان 
مشق برگزار شود و به واسطه آن گردشگری شبانه رونق 

یابد که هیچ یک از این امور انجام نشد.
سیف خاطرنشان کرد: اعضای شورای شهر با ارگان های 
مختلف جلسات متعددی برگزار کردند و نیروی انتظامی 
در بیشتر مواقع، موضوعات امنیتی را مطرح کرد. برخی 
ما  فرهنگ  با  شبانه  حیات  هستند  معتقد  نیز  افراد  از 
توسعه  انتظار  نمی  توان  شب  در  و  نیست  سازگار 

گردشگری شبانه را داشت.
ادامه داد: این  رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران 
درحالی است که تاکنون که بیش از یک سال از فعالیت 
بروز  بر  مبنی  گزارشی  هیچ  می گذرد،  تیر  خیابان سی 
مشکالت انتظامی و امنیتی نداشتیم. شاید یکی از دالیل 
مختلف  نهادهای  توسط  منطقه،  این  که  است  این  امر 
مردم،  حضور  که  هستیم  معتقد  ما  می شود.  کنترل 
از  نطقه  از یک  مردم  که  و هرجا  ایجاد می کند  امنیت 
بی دفاع  نقطه  به  تبدیل  نقطه  آن  گرفتند،  فاصله  شهر 
شهری شده است. بنابراین اگر بتوانیم در شب، فضاهایی 
را احیا کنیم که حیات شبانه در آن قوت یابد، بنابراین 

امنیت در آنجا افزایش می یابد.
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»هفته نامه سراسری، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی«

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

  "ما همه سهمی از زمین هستیم"؛ این جمله معروفی 
بومی  قبیله  یک  رییس  به  منسوب  نامه ای  از  است 
ایاالت  جمهور  رییس  درخواست  جواب  در  آمریکایی 
متحده آمریکا – که در نامه مرد سفید خوانده می شود 

– در مورد خرید زمین سرخپوستان. 
از نظر رییس سرخپوست، زمین مادر همه ما است و ما 
نه تنها نمی توانیم آن را بخریم و بفروشیم، بلکه همه 

در وجب  به وجب آن شریک هستیم. 
یک لحظه سیاست را کنار بگذاریم؛ جنگل های بلوط 
زاگرس، بخشی از جنگل هایی است که از جنوب اروپا 
سپری  ایران  در  را  زمستان  که  پرنده هایی  می گذرد؛ 
می کنند، تابستان ممکن است در قاره ای دیگر باشند. 
و  شده است  واقع  جهان  کویرهای  کمربند  در  ایران 
می چرخیم.  خورشید  دور  به  سرعت  یک  با  ما  همه 
خورشید از آِن همه ما است، همان طوری که همین 
اآلن جنگل های آمازون که می سوزد، دودش در چشم 

همه ما می رود. 
راه شیری  انسان ها در یک سیاره در گوشه کهکشان 
قرار  هم  کنار  در  را  آن ها  سرنوشت  می کنند.  زندگی 

داده است. پیشینه تاریخی مشابهی داشته اند. 
را  جهان  فرهنگی  آثار  بعضی  که  است  جا  همین  از 
انگار  می کنیم.  توصیف  بشری"  مشترک  "میراث 
انسان ها  همه  به  متعلق  اما  است،  رم  در  کولوزئوم 
است. بخشی از گذشته ای است، قطعه ای از خاطره ای 
چین،  دیوار  جمشید،  تخت  داریم.  ما  همه  که  است 
از  نمی توان  را  جیزه  اهرام  و  استون هنج  ایاصوفیه، 
تاریخ بشر حذف کرد. همین ها است که فرهنگ امروز 
وجود  با  که  جهان  به  متعلق  فرهنگی  ساخته؛  را  ما 
آن  اجزای  همه  در  را  همه  مردمان  میان  تفاوت های 
شریک کرده است. میل انسان ها به دیدن جهان، یعنی 
نیروی محرک گردشگری، از همین جا می آید: ببینیم 
یا ژاپن چه ساخته اند!  ایتالیا، هند  "ما" در  گذشتگان 
تبریز  یا  شیراز  اصفهان،  در  "ما"  گذشتگان  ببینیم 
زیبایی را در چه می دیده اند! کسانی که جهان را این 
یا  ببینیم چطور در پمپیی  "ما" ساخته اند،  برای  طور 

بیشاپور زندگی می کرده اند! 
از  بخشی  شباهت،  درک  و  تفاوت  این  دیدن  به  میل 
است.  دیگر  جایی  به  سفر  از  آدمی  هر  پنهان  انگیزه 
بخش دیگر را می توان این طور تفسیر کرد: "دریا از آن 
همه ما است، می خواهم از حضور کنار آن لذت ببرم" یا 
"من در شهر و دیار خود آبشار نیاگارا ندارم، اما می روم 

آن را ببینم، چون حق دارم!"
حق هم داریم. واقعیت این است که تاج محل متعلق 
به همه انسان ها است و دولت و ملت هند فقط زحمت 
دیدن  از  داریم  ما همه حق  را می کشند.  آن  میزبانی 
آن سر جای خود میخکوب شویم. این حق است که 
ساکنان  و  من  مشترک  می آفریند.حس  را  گردشگری 
اصفهان به پل خواجو را می توان از طریق گردشگری 

فهمید.
این مایی که همه سهم زمین هستیم، گاه اما نمی توانیم 
به آن سهم خودمان برسیم. برای من به هزاران دلیل 
آن  دلیل  است.  نشدنی  آمریکا  در  دیدن گرند کنیون 

بیشتر اقتصادی است و سیاسی است. 
قله  حق من تضییع می شود. درست است که دیدن 
هیمالیانوردان  معدود  نصیب  تنها  آن  فراز  از  اورست 
کرد.  تصور  را  آن  جز  نمی توان  اما  می شود،  خبره 
هر  آن  در  که  کنم  تصور  را  جهانی  می توانم  اما  من 
شاید  بتواند.  ببیند  مصر  در  را  اهرام  دارد  آرزو  کس 
این  با  است.  بزرگی  مانع  اقتصادی  و  سیاسی  دالیل 
حال حق من است. روابط پیچیده ای که دولت متبوع 
حق  بر  داشته  گذشته  دهه   ۹ در  مصر  دولت  و  من 
اقتصادی  مناسبات  چنین  هم  بوده است.  اثرگذار  من 
ندار،  و  دارا  غنی،  و  فقیر  قطب های  به  را  جهان  که 
نظیر  یا  متن  و  حاشیه  درحال توسعه،  و  توسعه یافته 

آن ها تقسیم کرده هم بر این حق من اثرگذار است. 
بخشی از "دارایی" معنوی من در نقاطی از جهان است 

که نمی توانم از آن به شکلی که باید – یعنی دیدن – 
بهره ببرم. حتی ممکن است نتوانم به دالیل اقتصادی 

از دارایی های خودم در ایران این لذت را تجربه کنم. 
حال از این دو مانع سیاسی و اقتصادی می گذرم.

آیا می توانم به آرزوی دیرین خود در رابطه با دیدار از 
هم  ویزا  با  مشکلی  دارم،  پول  برسم؟  حرا  جنگل های 
ندارم. می توانم با اولین پرواز، قطار، اتوبوس یا اتومبیل 
زیبای  به سواحل خیره کننده خلیج  را  شخصی، خود 
فارس برسانم و جنگل حرا را از نزدیک ببینم. اما شاید 

به این راحتی نباشد.
برای بعضی  از محدودیت های سفر  در هفته های قبل 
آن ها  تعدا  آمد.  میان  به  صحبت  جامعه  در  گروه ها 

بیشتر از آن است که بتوان نادیده شان گرفت.
با  می تواند  دارد  پوستی  حساسیت  که  کسی  آیا 
مشکلی  که  کسی  کند؟  سفر  بین شهری  اتوبوس های 
دستشویی  وجود  بدون  می تواند  آیا  دارد،  کلیوی 
نیست،  ناشناخته ای  چیز  جهان  در  که  اتوبوس،  در 
آیا  کند؟  طی  را  کیلومتری  یک هزار  از  بیش  فاصله 
مناسب  فردی  چنین  برای  راه  میان  دستشویی های 
خردسال  کودکی  با  که  زنی  می توان  چطور  است؟ 
سفر می کند را مجبور کرد که در کوپه ای مشترک با 
را  اتوبوسی پوشک فرزند خود  یا قطار  دیگر مسافران 
تعویض کند؟ فردی که از دهه هفتم زندگی عبور کرده 
را می توان به اسکله هایی برد که در آن ها مسیر ناهموار 
و سوار شدن به قایق به مقصد جنگل های دریایی حرا 

دشوار است؟پاسخ من منفی است.
یا  اقتصادی  مشکل  اگر  حتی  بگویم  باید  تاسف  با 
دور  را  است  ما  اختیار  از  خارج  معموالً  که  سیاسی 

بزنیم، باز راه سفر برای "همه" هموار نیست. 
نادر،  بیماری های  به  مبتال  بیماران  خاص،  بیماران 
دارند،  کودک  یا  سالمند  فردی  که  خانواده هایی 
معلولیت های  عوارض  با  افرادی  ناشنوایان،  و  نابینایان 
تصادفات  قربانیان  میهن،  جانبازان  ذهنی،  و  جسمی 
رانندگی که محدودیت های حرکتی دارند، همه این ها 
را  جامعه  افراد  از  دیگر  بسیاری  و  خانواده هایشان  و 
می توان کسانی دانست که ممکن است یا نتوانند تجربه 
و  آورند  دست  به  را  حرا  جنگل  دیدن  فرد  منحصربه 
را  آن  لقای  عطای  رو،  پیش  دشواری های  به دلیل  یا 
به دردسرش ببخشند. این یعنی حق بسیاری دیگر از 
دارند جهان  که حق  آن هایی  انسان ها ضایع می شود. 
ببینند،  را  هستند  آن  از  سهمی  که  زمینی  را،  خود 
شده،  آماده  اکثریتی  برای  راه ها  بیشتر  نمی توانند. 
آن ها  می شوند.  دیده  بیشتر  که  شکننده،  اکثریتی 

کسانی هستند که ناتوانی مشخصی برای سفر ندارند. 
بدهند.  از دست  را  توانایی خود  شاید در زمانی دیگر 
احتماالً  که  است  بچه داری  و  بارداری  آن  ساده  مثال 

برای هر خانواده ای رخ می دهد. 
اکثریتی این چنین را حال با محدودیت های اقتصادی 
و سیاسی در نظر بگیرید. یقینا هر کس که سالمت و 
آزادی "دست و بال" دارد، پول الزم برای هر سفری را 
ندارد. سفرها محدود است و گاه بیشتر از آرزوها، تابع 
امکانات است. یعنی شاید من آرزوی دیدن جنگل حرا 
را دارم، اما به دلیل مسائل اقتصادی ترجیح می دهم به 
حساب  یک  با  بروم.  کم هزینه تر  و  نزدیک تر  مقصدی 
از  جامعه  از  زیادی  بخش  که  بگوییم  می توانیم  ساده 
مختلف  جاهای  دیدن  در  خود  آرزوهای  به  رسیدن 
آن  از  کمتر  گردشگری  شمول  واقع  در  می مانند.  باز 
است که ممکن است به نظر برسد. بعضی می توانند به 
برای تغییر حال و هوا بروند و  "سفرهایی"، گاه صرفاً 
بعضی حتی از آن هم محروم هستند. بحث ما بر سر 
انتخاب نبود؛ بر سر حق بود. حق گروه های زیادی در 
جامعه هر روز در حال از بین رفتن است. بحث را با یک 

سوال ادامه می دهم: چه باید کرد؟
بیمارانی  بزرگ ترم  خانواده  در  مادرم.  یک  خود  من 
دارم که هر سفری را نمی توانند تجربه کنند. گذشته 
از این ها، سال ها راهنمای گردشگری بوده ام و کسانی 
هر  جاذبه های  از  بخشی  از  نتوانسته اند  که  دیده ام  را 
مقصد دیدن کنند. به  عنوان یک مادر، که سفر بخشی 
است  سخت  چقدر  می کنم  درک  است،  او  هویت  از 
که تا پای پله های پیر چک چک بروی و نتوانی درون 
زیارتگاه بزرگ زرتشتی ها را ببینی. به عنوان یک مادر، 
می دانم تعویض پوشک بچه در توالت های عمومی که 
سخت  چقدر  نشده،  بهسازی  فرزندان  و  مادران  برای 
این حوزه  فعال  و  راهنمای گردشگری  به عنوان  است. 
خودم را مسوول می دانم. به همه انسان ها با هر شکلی 
من  مسوولیت  این  کنند.  سفر  می دهم  حق  توانی  و 
است که راه ها را برایشان هموار کنم. اگر سفری گران 
تمام می شود، به آن ها توصیه می کنم چطور ارزان سفر 
بین  رستوران های  به  می خواهم  حال،  عین  در  کنند. 
راه، هتل ها، ترمینال ها و مسووالن گردشگری گوشزد 
کنم که سفر حق همه آن هایی است که تا کنون به این 
جا نیامده اند. باید به همه نشان دهم که چطور می توان 
با اندک تغییراتی در نگاه خودم، یا با هزینه اندک در 
بهسازی، همه را به حق سفرشان برسانم. حتی بگویم 
بیشتری  تعداد  شود،  رستوران  وارد  ویلچر  اگر  که 

مشتری به رستوران خواهند آمد. چه از این بهتر؟ 
کسی به حق خود می رسد و در کنار آن، به آن که 
شاید  می رسد.  منفعتی  هم  کرده  کمکی  راه  این  در 
نتوانم در روابط میان ایران و مصر نقشی بازی کنم، 
اما می توانم در روابط میان هتل و مسافر، رستوران و 
دیگر  روابط  بسیاری  و  بازدیدکننده  و  موزه  مشتری، 
به دست یکدیگر دهیم،  اگر دست  باشم.  نقش آفرین 
و خودمان  برسانیم  آرزوهایشان  به  را  می توانیم همه 
همه  که  نکنیم  فراموش  برسیم.  آرزوهایمان  به  هم 
ما فرزندان همین زمین هستیم و شادی و غم و در 

نهایت سرنوشتمان به یکدیگر گره خورده  است.
زمین، مادرمان بخشنده است، ما هم باید با خواهران 
و برادرانمان مهربان باشیم. ما به هر حال همه سهمی 

از زمین هستیم.

ما همه سهمی از همین زمین هستیم


