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سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد 
دالری چین  در ایران 

تسنیم -- ایران و چین تفاهم نامه ای را امضا کرده 
قرار است طی ۲۵ سال ۴۰۰  بر اساس آن  اند که 
کالن  های  بخش  در  چین  سوی  از  دالر  میلیارد 

اقتصادی ایران سرمایه گذاری شود.
جواد  محمد  نومیست،  اکو  پترولیوم  گزارش  به 
با  اوت  ماه  پایان  ایران در  امور خارجه  ظریف وزیر 
همتای چینی خود دیدار داشت تا نقشه راهی برای 
این  دهد.  ارائه  ایران  و  چین  استراتژیک  همکاری 

قرارداد همکاری در ۲۰16 امضا شده بود .
در  که  را  نکاتی  از  بسیاری  جدید  قرارداد  این 
قرارداد های قبلی ایران و چین بود، در بر می گیرد 
بسیاری  ولی  است،  رسانده شده  عموم  اطالع  به  و 
نامه جدید در  تفاهم  این  و کلیدی  نکات خاص  از 
تعادل  قرارداد  گیرد.این  نمی  قرار  عموم  اختیار 

جهانی بخش نفت و گاز را تغییر می دهد .
چین  که  است  این  جدید  قرارداد  مرکزی  ستون 
۲8۰ میلیارد دالر برای توسعه بخش های نفت، گاز 
برای  مبلغ  این  می کند.  هزینه  ایران  پتروشیمی  و 
پرداخت  ابتدا  در  قرارداد  این  اول  ساله  پنج  دوره 
پرداخت های  نامه،  تفاهم  این  طبق  ولی  می شود. 
بعدی در هر دوره ۵ ساله با توجه به توافق دو طرف 

خواهد بود.
دیگر هم  میلیارد دالری  گذاری 1۲۰  یک سرمایه 
برای به روزرسانی زیرساخت های حمل و نقل و تولید 
ایران امضا شده است که مجدداً در ابتدای هر دوره 
پنج ساله طبق توافق دو طرف پرداخت خواهد شد.

از جمله منافع شرکت های چینی طبق این قرارداد 
طرح های  رد  یا  انتخاب  حق  اولین  که  است  این 
جدید، ناتمام یا متوقف شده توسعه میادین نفت و 
گاز را خواهند داشت. شرکت های چینی هم چنین 
پتروشیمی  پروژه های  انجام  قبول  یا  رد  اولین حق 
در ایران را خواهند داشت که شامل تامین فناوری، 
سیستم ها و کارکنان مورد نیاز تکمیل این پروژه ها 

می شود.

شاید؛ کاهش 
کاغذ بازی !

 در روزهای اخیر یک تصمیم ساده 
اما مهم از سوی وزارت اقتصاد اتخاذ شد. معاون این وزارتخانه 
هویتی  مدارک  کپی  دریافت  به  الزام  از  بانک ها  کرد  اعالم 
مشتریان معاف شدند. البته دلیل اتخاذ چنین تصمیمی هم 

اتصال بانک ها به سامانه ثبت احوال اعالن شده است.
این تصمیم بسیار ساده که هم وقت مردم را تلف نمی کند 
و هم وقت کارکنان بانک ها را، به یک دلیل از اهمیت زیادی 

برخوردار است.
اگرچه مصیبت کاغذ بازی گریبانگیر کل دیوانساالری است، 
اما مورد بانک ها به علت رجوع مداوم و متکثر مردم به آن ها 
و نیاز به بهره مندی از خدمات گوناگون بانکی، از بابت اسیر 
از سوی  ارائه مدارک و اخذ آن  تاب  شدن مردم در پیچ و 

بانک، ضایعات افزونتری دارد.
اهمیت این تصمیم از آن جهت هست که شاید -- و می شود 
حذف  بر  باشد  مقدمه ای  حذف  این  البد،  که  داشت  امید 
طول  در  بانک ها  که  بیهوده ای  و  مشابه  موارد  از  بسیاری 
خود  خدمات  البته  صد  و  مشتریان  پای  و  دست  بر  زمان 
انجام  کاری  محکم  عنوان  به  معموال  موارد  این  پیچیده اند. 
از آن موارد برای مشتری خوب  می شود در حالی که یکی 
کافی است تا به تعهدش عمل کند و صد تای اضافه بر آن ها 
نیز برای مشتری بد یا مشتری مستاصل چاره کاربرای بانک 

نخواهد شد.
از جمله کارهایی که تجربه شخصی نگارنده در اخذ وام های 
خرد هست، این هست که وام گیرنده و ضامن گاهی نزدیک 
به بیست فرم را پر می کنند که مثال بانک در صورت لزوم 
بتواند حقش را احیاء کند که در واقع برای شرایط استثنایی 
یکی از آن تعهدات مثال گواهی کسر از حقوق کفایت می کند.

این مورد به عنوان مثالی از انبوه کارهای موازی در راستای 
ارائه خدمات از سوی بانک ها به مشتریان بیان شد و داستان 
کاغذ بازی در این بخش بیش از این موارد است که بیشتر 
موجب سوء بهره می شود تا به اصطالح محکم کاری. و چه 
خوب است برای این موارد هم فکری بشود تا هم بار بانک ها 

و هم آزار مشتریان کاهش یابد.
                                                 »مدیر مسوول«

سالمت باشیم
خوشمزه ای بامصارف فراوان

)گوجه فرنگی( 

درخواست جامعه جودو برای 
بازگشت سعید موالیی

گردشگری برای همه
سـفـر و آلـزایـمـر

کافه شهر
معرفی کتاب اومانیسم 

در نقد فیلم

ثبت بیش از ۱۶۰۰ اثر در جشنواره 
فیلم کوتاه

عسلویه؛ جاذبه گردشگری جنوب 
ایران با بوی گاز و نفت
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تکه ای از من تکه ای از زمین
عجب پیست معرکه ای!
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نقد و نظر 
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اقتصاد

دو کلمه حرف وزشی
باز هم داستان ورود بانوان 

به ورزشگاه ها

معافیت بانک ها از دریافت کپی مدارک هویتی

گامی در جهت کاهش کاغذ بازی
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 --- نیم نگاه ---

میوه هایی است  از آن دسته سبزی-  فرنگی    گوجه 
که می توان در هر فصلی و به انواع مختلف مصرف کرد. 
پُر،  فرنگی شکم  گوجه  املت،  به صورت  داخل ساالد، 

کنار خورش ها و غیره.
متعددی  خواص  دارای  فرنگی  گوجه  که  بدانید  باید 
است. یعنی می تواند از ابتال به سرطان پیشگیری کند، 
سکته ی مغزی را از شما دور کند، باعث خوش اندامی 
شما شود و غیره. با ما باشید تا با ۵ دلیل خوب برای 

مصرف بیشتر گوجه فرنگی آشنا شوید.
1-- گوجه فرنگی برای پیشگیری از سرطان

که  هستند  گوجه فرنگی  اصلی  ترکیبات  لیکوپن ها 
خواص فوق العاده ای دارند. این رنگ دانه های قرمز -- 
نارنجی رنگ که به خانواده ی کاروتنوئیدها تعلق دارند 
خواص آنتی اکسیدانی فوق العاده ای دارند. یعنی این که 
تمام قد در برابر رادیکال های آزاد آسیب رسان مقابله 
سال های  در  که  گسترده ای  پژوهش  نتایج  کنند.  می 
بین 1986 و 1998 انجام شده نشان می دهد افرادی 
که هر هفته حداقل دو مرتبه سس گوجه فرنگی مصرف 
میزان  به  را  پروستات  سرطان  به  ابتال  خطر  می کنند 
محققان   ۲۰13 سال  در  می دهند.  کاهش  درصد   36
بررسی هایی  آزمایشگاهی  موش های  روی  فرانسوی 
لیکوپن ها  که  رسیدند  نتیجه  این  به  و  داده  انجام 
آقایان  به  مخصوصاً  محققان  این  هستند.  ضدسرطان 
توصیه می کنند که گوجه فرنگی بیشتری مصرف کنند 

زیرا آن ها را در برابر سرطان پروستات مقاوم می کند.
غذایی  رژیم  از  ،بخشی  فرنگی  گوجه  که  بدانید  باید 
را  ابتالبه سرطان  که خطر  رژیمی  است،  ای  مدیترانه 

کاهش می دهد.
۲-- گوجه فرنگی بخورید تا سکته مغزی نکنید
گوجه فرنگی خطر سکته ی مغزی را کاهش می دهد. 

در  موجود  لیکوپن  که  این  خاطر  به  چرا؟  می پرسید 
این  می دهد.  کاهش  را  چربی ها  اکسایش  میوه  این 
اکسایش باعث تشکیل پالک های عروقی می شود و این 
رسوب چربی ها باعث مسدود شدن رگ ها شده و خطر 
سکته ی مغزی را باال می برد. اگر از فشارخون باال هم 

رنج می برید حتماً گوجه فرنگی بیشتری میل کنید. 
توصیه می کنیم صبح ها به صورت ناشتا یک لیوان آب 

گوجه فرنگی بنوشید.
3-- گوجه فرنگی خستگی هایتان را به دست باد 

می دهد
جمله  از  زیادی  ویتامین های  حاوی  فرنگی  گوجه 
ویتامین A، C، B3، B6، E و k می باشد. از بین این 
ویتامین ها ویتامین C برای مقابله با خستگی و ایجاد 

احساس نشاط و سرزندگی فوق العاده است. 
ویتامین C نقش زیادی در حفاظت از سلول ها دارد و 
اثرات رادیکال های آزاد و آالینده ها را کاهش می دهد. 
چند  ویتامین  این  اثر  زمانی  باشید  داشته  توجه  البته 
مانند  دیگری  آنتی اکسیدان های  که  می شود  برابر 
کاروتنوئیدها و پولی فنول های بیشتری هم جذب کنید. 
گوجه فرنگی سرشار از ویتامین C و کاروتنوئیدهاست و 
برای همین هم یک میوه ی ضدپیری محسوب می شود. 
گوجه  بمانید  شاداب  و  جوان  همیشه  می خواهید  اگر 

فرنگی را دریابید.
خوش  که  این  برای  بخورید،  فرنگی  گوجه   --۴

اندام باشید
گوجه فرنگی حاوی میزان زیادی آب )93 تا 9۵ درصد( 
برطرف  را  تشنگی  برای همین هم  است.  قند کمی  و 
کرده و کالری کمی به بدن می رساند. در واقع هر 1۰۰ 
دارد.  انرژی  کیلوکالری   17 حدود  گوجه فرنگی  گرم 
برای همین اگر دنبال الغری هستید و رژیم گرفته اید 
می توانید با خیال راحت به این سبزی -- میوه اعتماد 
کنید. توجه داشته باشید که گوجه فرنگی به هضم غذا 
دارید  هضم  مشکل  اگر  می کند.  کمک  راحت  دفع  و 
می توانید بعد از غذا یک عدد گوجه فرنگی تازه و کامال 

رسیده میل کنید.
و  زیبا  پوستی  داشتن  برای  فرنگی  گوجه   --۵

جوان
گوجه فرنگی سرشار از لیکوپن است و برای همین هم 
با  آنتی اکسیدان  این  می کند.  مقابله  سلول ها  پیری  با 
می شوند  پوست  پیری  باعث  که  آزاد  رادیکال های 
پوست،  متخصصان  اکثر  عقیده ی  به  می کند.  مقابله 
کرده  منقبض  را  پوست  منافذ  می تواند  فرنگی  گوجه 
و آن را پاک سازی کند. اگر طرفدار ماسک های طبیعی 
و تمیزی پوستتان  برای پاک سازی  هستید می توانید 

از گوجه فرنگی استفاده کنید. چند ورق گوجه فرنگی 
شستشو  دقیقه   1۵ از  بعد  و  بگذارید  صورتتان  روی 
درد  به  شیوه  این  که  باشید  داشته  توجه  البته  دهید. 

پو ست های چرب می خورد.
■■ حواستان به معده تان باشد

گوجه فرنگی خاصیت اسیدی دارد و برای همین برای 
البته  نیست.  دارند خوب  معده ی حساسی  که  افرادی 
می توانید پوست آن را کرده و دانه هایش را خالی کنید 
و سپس داخل آب جوش بیندازید تا این خاصیتش از 
بین برود. مصرف گوجه فرنگی به ویژه گوجه فرنگی خام 
می تواند برای برخی افراد آلرژی زا باشد حتی می تواند 
غذایی  آلرژی  یک  که  شود  آنافیالکسی  شوک  باعث 
نسبتا نادر است. توصیه می کنیم در صورتی که دچار 
اسهال شدید نیز از مصرف گوجه فرنگی خودداری کنید 

چون باعث بدتر شدن وضعیت می شود. 
■■ چند توصیه ی کلی

مصرف  مختلف  اشکال  به  را  فرنگی  گوجه  می توانید 
کنید. گوجه فرنگی تازه حاوی بیشترین میزان ویتامین 
C می باشد. زمانی که آن را تفت می دهید یا می پزید 
لیکوپن های آن بیشتر جذب بدن می شود. البته توصیه 
می کنیم برای پختن یا تفت آن از کمی روغن استفاده 
آن  لیکوپن های  که  است  صورت  این  در  چون  کنید 
بیشتر جذب می شود. اگر به گوجه فرنگی های ارگانیک 
کنید  استفاده  آن ها  از  بیشتر  حتماً  دارید  دسترسی 

چون حاوی آنتی اکسیدان های بیشتری می باشند.

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

خوشمزه ای بامصارف فراوان)گوجه فرنگی(  اعصابی راحت با یک دمنوش 
خوش طعم

 
نوشیدنی ها و دمنوش های بسیاری هستند که اگر 
اهل تجربه کردن مزه های تازه باشید می توانید آن ها را 
در منزل تهیه کنید. یکی از آن ها دمنوش به است که 

طریقه تهیه و دم کردن آن را در ادامه توضیح داده ایم:
■■ طرز تهیه 

به را بشویید و با رنده درشت رنده کنید. سپس آن را در 
یک سینی بریزید و خشک کنید.

وقتی رطوبت به از دست رفت، آن را داخل تابه بریزید و 
روی حرارت کم بگذارید و مرتب هم بزنید تا کمی تغییر 

رنگ بدهد و چیزی شبیه چای معمولی حاصل شود.
هر  و  بریزید  بسته  در  شیشه  در  را  آن  مرحله  این  در 
بار یک قاشق از آن را در قوری ریخته، مانند چای دم 

کنید و بنوشید.

دمنوش به نیاز به شیرین کننده ندارد و بسیار آرامبخش 
است. هم چنین می توانید با آب لیمو آن را بنوشید.

علی اکبرسیاری رئیس پانزدهمین کنگره اورژانس ها و 
بیماری های شایع طب کودکان، از حوادث به عنوان شایع 
ترین علت مرگ کودکان زیر چهار سال در کشور نام برد.

و  اورژانس ها  کنگره  پانزدهمین  بابرگزاری  دررابطه  وی   
بیماری های شایع طب کودکان، اظهار داشت: این کنگره 
دانشگاه  کودکان  گروه  علمی  هیأت  اعضای  همکاری  با 
گروه های  سایر  همکاری  و  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم 

بیمارستان  در  پزشکی  علوم  دانشگاه های  کودکان 
موضوعات  و  مباحث  جدیدترین  برگزارو  مفید  کودکان 
علمی در حوزه بیماری های شایع و اورژانس های کودکان 

در آن مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد.
عروق،  و  قلب  گوارش،  تنفسی،  است؛موضوعات  گفتنی 
اعصاب و روان، غدد و خون از جمله مشکالتی است که 
البته  گرفت.  قرار  گفتگو  و  بحث  مورد  امسال  کنگره  در 
حیطه  در  و  مطرح  نوزادان  در  تشنج  موضوع  کنگره  در 
گوارش نوزادان، تغذیه در سال اول و زردی در بدو تولد 

نیز تبادل نظر شد.
در پانزدهمین کنگره اورژانس ها و بیماری های شایع طب 
سینه  خس  خس  و  آسم  همچون  موضوعاتی  کودکان 
حوزه  در  ادراری  عفونت  و  تنفسی  مشکالت  حوزه  در 
مشکالت کلیه نیز ارائه و با حضور استادان و صاحبنظران 

برجسته مورد بحث و گفتگو قرارگرفت.
در  نیز  کودکان  در  مفاصل  تورم  و  درد  موضوع  البته، 
کنگره مطرح شد که این مشکل در کودکان می تواند به 

علت عفونت یا آرتریت روماتوئید باشد در بخش دیگری 
از کنگره نیز مساله پرکاری و کم کاری تیروئید به بحث 
جهت  مؤثری  اقدامات  ما  کشور  در  البته  شد  گذاشته 
شده  انجام  بیماری ها  این  موقع  به  درمان  و  پیشگیری 
برنامه کشوری ساالنه یک  اساس  بر  که  به طوری  است 
تیروئید  بیماری های  به لحاظ  نوزاد  میلیون و ۵7۰ هزار 

غربالگری می شوند.

ارائه خدمات مشاوره رایگان درمان 
ناباروری

مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر 
و  نوزاد  مادر  نمایشگاه  برگزاری  با  همزمان  سینا،  ابن 
ای  مشاوره  خدمات  نمایشگاه،  مراجعین  به  کودک، 
رایگان سالمت جنسی، تغذیه و رژیم درمانی، ناباروری 

و بارداری ارائه داد. 
متقاضیان از تاریخ ۲۴ لغایت ۲۵ مرداد 98 از ساعت 
 ۲6 تاریخ  از  و  جنسی  سالمت  مشاوره   ،1۵ تا   1۲
درمانی  رژیم  و  تغذیه  مشاوره   ، ماه  مرداد   ۲7 لغایت 
و  جمعه  پنجشنبه،  روزهای  چنین  کردند.هم  دریافت 
شنبه مورخ ۲۴ لغایت ۲6 مرداد 98، مشاوره بارداری 
این غرفه  لغایت 1۵ در  از ساعت 1۰صبح  ناباروری  و 

ارائه شد.
کارگاه های تخصصی این مرکز نیز از ساعت 13 لغایت 
آموزشی  های  کارگاه  برگزاری  محل  در  روز  هر   1۴
جنسی  سالمت  نقش  برگزارشد.کارگاه  نمایشگاه 
و  جمعه  و  پنجشنبه  روزهای  هم  خانواده  تحکیم  در 
کارگاه مالحظات تغذیه ای قبل از بارداری تا شیردهی، 

روزهای شنبه و یکشنبه برگزار گردید.

اتصال داروخانه ها به پرونده 
الکترونیک سالمت

 
معاون مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات 
کشور  داروخانه های  تمام  گفت:  بهداشت  وزارت 
پرونده  با  اطالعات  تبادل  امکان  باید   98 آبان  تا 

الکترونیک سالمت را داشته باشند.
نویسی  نسخه  داشت:  اظهار  انصاری،  اصغر  علی 
ترین  مهم   از  یکـی  الکـترونیک  پیچـی  نسخه  و 
الکترونیک  پرونده  به  باید  که  است  فرآیندهایی 
سالمت متصل شود و اولویت اصلی ما، نسخه پیچی 
الکترونیک است که از تصمیمات هشتمین نشست 

شورای سیاستگذاری نظام الکترونیک بوده است.
از  یکـی  عـنوان  به  دارو  کدینـگ  از  انصـاری 
زیرساخت های مهم و اساسی نسخه نویسی و نسخه 
خوشبختانه  گفت:  و  کـرد  یاد  الکترونیک  پیچـی 
دانشـگاه های  تمـام  بـه  و  تهـیه  دارو  کدینـگ 
و  دارو  افزار  نرم  شرکت های  کشور،  پزشکی  علوم 

سازمان های مربوطه ابالغ شد.

شایع ترین علت مرگ کودکان زیر ۴ سال 
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تیم ملی ایران سوم دنیا و اول آسیا 
باقی ماند

تیم ملی فوتسال کشورمان در جدیدترین رنکینگ 
جهانی فوتسال، همچنان در رتبه سوم جهان و نخست 

آسیا قرار دارد.
براساس جدیدترین رده بندی تیم های ملی جهان، تیم 
در  همچنان  امتیاز   1663 کسب  با  ایران  فوتسال  ملی 

جایگاه سوم جهان و اول آسیا قرار دارد.
 تعقیب کننده ایران در قاره آسیا، تیم ملی ژاپن است که 
در جایگاه چهاردهم جهان قرار دارد. هم چنین براساس 
این رده بندی تیم ملی برزیل با 1876 امتیاز در رتبه 

اول و اسپانیا با 1763 امتیاز در رتبه دوم قرار دارند.
■■ رده بندی 1۰ تیم برتر فوتسال جهان

 برزیل با 1876 امتیاز
اسپانیا با 1763 امتیاز
ایران  با 1663 امتیاز 
روسیه با 1661 امتیاز

آرژانتین با 16۵۴ امتیاز 
پرتغال با 16۵۲ امتیاز

قزاقستان با 1۵۴۰ امتیاز
ایتالیا 1۵۲۵ امتیاز

اوکراین با 1۴89 امتیاز
پاراگوئه با 1۴81 امتیاز

قرعه کشی لیگ کشتی 
به تعویق افتاد

 ،98 سال  در  کشتی  برتر  لیگ  قرعه کشی  بود  قرار 
روز ۲1  شهریورماه انجام شود که پس از تعویق زمان انجام 
برگزار  مهرماه   ۴ روز  مراسم  این  تصمیم جدید  آن، طبق 

خواهد شد.
»عبدالمهدی نصیرزاده« رییس سازمان لیگ کشتی با تایید 
داشت.  دلیل   ۲ مراسم  این  تعویق  داشت:  اظهار  این خبر 
اول از همه؛ همزمانی با مراسم عزاداری حضرت اباعبداهلل 
حسین )ع(بودکه باعث شد تا سازمان لیگ تصمیم بگیرد 
در زمان بهتری قرعه کشی را برگزار کند.هم چنین مصادف 
شدن روز قرعه کشی با زمان اعزام تیم ملی کشتی فرنگی 
تا  بود  آزاد، دلیل دیگری  تیم ملی کشتی  نهایی  اردوی  و 

تاریخ جدیدی را برای مراسم قرعه کشی در نظر بگیریم.
تاریخ جدید قرعه کشی  ادامه داد: ۴ مهرماه به عنوان  وی 
لیگ برتر کشتی اعالم شده تا خللی در اجرای برنامه های 
از پیش تعیین شده برای برگزاری لیگ های کشتی آزاد و 

فرنگی به وجود نیاید.

کوهنوردان بوسنی و هرزگوین 
درقله دماوند

؛تیم  دادندکه  گزارش  بوسنی  های  رسانه   
موفق  هرزگوین  و  بوسنی  کشور  کوهنوردان  منتخب 

به صعود به قله دماوند شد.
دماوند کوهی در شمال ایران است که با ارتفاع ۵61۰ 
بلندترین  و  ایران  کوه  بلندترین  دریا،  سطح  از  متر 
رتبه  در  است.دماوند  خاورمیانه  و  آسیا  آتشفشان 
بندی های جهانی دوازدهمین کوه برجسته و مستقل 

محسوب می شود.

درخواست جامعه جودو برای 
بازگشت سعید موالیی

و  پیشکسوتان  داوران،  مربیان،  از  نفر   3۰۰ حدود   
خواستار  نامه ای  امضای  با  جودو  استانی  هیات های  روسای 
بازگشت »سعید موالیی« ملی پوش این رشته به کشور شدند.

در نامه ای که تعدادی از مربیان، داوران، پیشکسوتان و 
روسای هیات های استانی جودو برای بازگشت مالیی به 
کشور امضا کرده اند، آمده است: علی رغم اتفاقات سازمان 
یافته اخیر علیه فدراسیون جودو و فتنه گری جدید، ما 
جودو  هیات های  روسای  داوران،  مربیان،  پیشکسوتان، 
فدراسیون  تصمیمات  از  خود  قاطع  حمایت  استان ها، 
المپیک  ملی  کمیته  و  جوانان  و  ورزش  وزارت  جودو، 

را اعالم می داریم.

سیاوش بهبودیدو کلمه حرف ورزشی

  این روزها، به ویژه پس از در گذشت بانوی هوادار تیم 
استقالل، موضوع حضور بانوان برای تماشای بازی های 
تیمی ورزشی در ورزشگاه ها داغتر از همیشه شده است 
البته این موضوع تقریبا تبدیل به یک بحث همیشگی 
شده است که گهی گاه، به مناسبت ها و بهانه هایی، توجه 

بیشتری راجلب می کند.
حضور  مردان  بازی های  تماشای  در  بانوان  که  این 
داشته باشند، از نگاه برخی از افراد جامعه موضوع بسیار 
ساده ای هست که با یک تصمیم گیری قابل انجام است 
با  نیازمند مقدماتی است و الزم است  از نظر بعضی  و 
ایجاد شرایط مناسب و امکانات الزم این مساله  را حل 
کرد. البته به تصور گروهی، اصوال ورود به این مبحث نه 

ضروری است و نه حل شدنی.
بنظر می رسد دولت در دسته دوم قرار دارد. اما با توجه 
به صحبت هایی که در روزهای منتهی به برگزاری لیگ 
برتر فوتبال می شد و بعد حرف هایی که در مورد امکان 
حضور بانوان در بازی  های ملی شد، و هم چنین موضع 
گیری های چند روز اخیر، می شود فهمید که کار به این 
سادگی ها پیش نمی رود و هنوز، حداقل از لحاظ روانی 

-- فرهنگی در میان صاحبان تصمیم اشتراک تصمیم 
وجود ندارد.

این  پیرامون  موافق  نسبتا  و  موافق  نظرهای  اظهار 
از  است.  شده  بیان  دولتی ها  سوی  از  بیشتر  موضوع، 
در  جوانان  و  ورزش  وزیر  مسعودسلطانی فر  جمله؛ 
گفتگو با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان گفت: زیر 
ساخت های الزم برای حضور بانوان شامل ورودی، معبر، 
مکان و خدمات ویژه رفاهی به صورت جداگانه در تمام 

استادیوم های ملی و بزرگ فراهم و آماده شده است. 
تماشاگران  حضور  به  اشاره  با  جوانان  و  ورزش  وزیر 
بسکتبال  والیبال،  رشته های  مسابقات  سالن  در  زن 
و  شرعی  مالحظات  تمام  رعایت  با  گفت:  هندبال  و 
رشته های  در  مسابقات  بیننده  تماشاگران،  فرهنگی 
پیش  و  برنامه ریزی  هماهنگی،  با  و  هستند  دیگر 
بینی های الزم صورت گرفته با عوامل انتظامی، امنیتی 
با  ملی  بازی های  در  زن  تماشاگران  کشور،  وزارت  و 
است  شده  فراهم  آن ها  برای  که  امکاناتی  از  استفاده 

حضور پیدا خواهند کرد.
تماشاگران  حضور  امکان  درباره  سلطانی فر  مسعود 

با  امیدواریم  گفت:  فوتبال  برتر  لیگ  بازی های  در  زن 
رعایت  و  ورزشی  استادیوم های  فضای  شدن  مناسب 
هواداران  توسط  فرهنگی  و  شرعی  موازین  کامل 
در  بانوان  حضور  شرایط  بتوانیم  نیز  آینده  در  تیم ها 
مسابقات لیگ برتر فراهم کنیم و این موضوع نیازمند 

بررسی  جامع تر و کامل تر در آینده می باشد.
وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر این که با حضور بانوان 
در استادیوم های ورزشی موافق است گفت: وزارتخانه و 
فدراسیون فوتبال با کمک نیروهای انتظامی و نهادهای 
مسوول، توانایی تامین شرایط کامل، رفاهی و امنیتی با 

رعایت مالحظات شرعی را دارد.
مغایرت  درباره  اخبار  برخی  انعکاس  به  اشاره  با  وی 
دیدگاه ها در دولت در این خصوص گفت: در این مورد 
موازین  تمامی  رعایت  با  و  هستیم  هماهنگ  و  همراه 
شرعی و مواردی که حریم و حرمت بانوان تماشاگر را 
حفظ می کند، ان شااهلل اقدامات مقتضی بعمل خواهد 

آمد. 
تاثر  و  تاسف  ابراز  ضمن  پایان  در  سلطانی فر  مسعود 
باشگاه  هوادار  خدایاری  سحر  غم انگیز  گذشت  در  از 
استقالل و ضمن عرض تسلیت و هم دردی با خانواده 
گرامی اش گفت: امیدوارم هیچگاه شاهد تکرار چنین 

اتفاقات تلخ و ناگواری نباشیم.
از  پس   -- هم  دولت  سخنگوی  دفتر  مورد،  این  در 
انتشار سخنان رییس دفتر رییس جمهور و بازتاب آن 

در رسانه ها و جامعه -- موضع گیری کرده است:
سخنگوی  دفتر  دولت  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
دولت اعالم کرد: پیرو اعالم موضع دولت درباره حضور 
گونه ای  به  رسانه ها  برخی  تیتر   ورزشگاه ها،  در  زنان 
است که گویی موضع سخنگوی دولت با موضع رئیس 

دفتر رئیس جمهور متفاوت است.  
اعالم  ضمن  دولت  سخنگوی  که  است  درحالی  این 
»موافقت دولت با حضور زنان در ورزشگاه ها« و تاکید 
بودن زیرساخت های الزم مثل معبر، مکان،  بر »آماده 
گفت:  ورزشگاه ها«،  همه  در  جداگانه  سرویس های 
»توصیه می کنیم که مردان هم باید مالحظات اخالقی 

را رعایت کنند تا برخی نگرانی ها رفع شود«. 
بر این اساس این توصیه، همان نکته ای است که مورد 
توجه رئیس دفتر رئیس جمهور هم قرار گرفت و گفت: 
»اعتقاد ما این است که اگر فضای ورزشگاه ها مناسب 
حضور خانم ها باشد از نظر ما منعی ندارد، اما با فضای 
فعلی که طرفداران تیم ها علیه یکدیگر فحش می دهند 
به  ورزشگاه  در  زنان  حضور  دارد  وجود  درگیری  و 
مصلحت نیست... اگر فضا در ورزشگاه اخالقی و درست 
باشد از نظر ما حضور زنان در ورزشگاه ها منعی ندارد«. 
رئیس  و  دولت  سخنگوی  موضع  اعالم  که  همان گونه 
دفتر رئیس جمهور نشان می دهد، دولت موافق حضور 
آماده  الزم  تمهیدات  تمام  و  ورزشگاه هاست  در  زنان 
شده است و تنها نگرانی مشترک بیان شده در سخنان 
هر دو مقام، مربوط به »مالحظات اخالقی« و »فضای 
برای  که  است  زنان«  حضور  برای  ورزشگاه ها  مناسب 
رفع آن، راهکارهایی مانند صحبت وزیر ورزش با لیدرها 
اندیشیده شده  برای تلطیف فضای اخالقی ورزشگاه ها 
و با اجرای این تدابیر، انتظار می رود شاهد حضور زنان 

در ورزشگاه ها باشیم.
حقیقت آن که این موضوع ورود زنان به ورزشگاه ها را 
ما مردم، خودمان به مساله و بعد هم به معضل تبدیل 
بحث  یک  به  واقعی  طور  به  هیچ گاه  که  چرا  کرده ایم 
مطلبی  نکرده ایم.  ورود  مورد  این  در  عمومی  و  جدی 
گفته ایم و رد شده ایم، مخالفتی کرده ایم و سد شده ایم. 
نه برای لزومش و نه برای قبحش، استدالل نکرده ایم و 
صد البته کار را هم به کاردان هایش نسپرده ایم تا آنان 
نظر  و  دانش  مساله  این  به  مرتبط  موضوعات  در  که 
دارند موضوع را بدون تنش و ضایعات حل و فصل کنند. 
تقریبا در بیشتر مسایل جامعه این گونه عمل کرده ایم 

و این موضوع هم مانند بقیه است.

باز هم داستان ورود بانوان به ورزشگاه ها
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  تعطیالت و سفر برای همه تداعی کننده رفع خستگی 
و استرس است ولی گاهی در شرایطی خاص می تواند 
مسافرت  شرایط  این  از  یکی  شود.  زا  استرس  بسیار 
کردن با شخصی است که مبتال به آلزایمر شده است. 

خوشبختانه با پیشرفت علم ،شاهد افزایش طول عمر 
جمعیت در جهان هستیم. هرچه بهداشت بهتر می شود، 
عمر طوالنی می شودو به سبب آن بیماری های دوران 
کهن سالی افزایش می یابد. دست و پنجه نرم کردن با 
بیماری های این چنینی نیاز به مهارت دارد، اگر دانش 
و آگاهیمان کم باشد احتماال زندگی را بدون کیفیت و 

تنوع ادامه خواهیم داد. 
داریم که  اگر پدربزرگی  این پرسش مطرح است که؛ 
قطعا  برویم؟  سفر  به  چگونه  است  شده  آلزایمر  دچار 
اما  است.  خطرناک  بسیار  شرایط  این  در  کردن  سفر 
ادامه  همیشه  را  تجربه  این  بتوان  که  هست  راه هایی 
داد. در این فرصت به بیان راه حل های پیشنهادی می 
پردازیم به امید این که همه ما مشکالت را حل کنیم 

و مغلوب شرایط نشویم. 
شاید بپرسید آیا اصوال کار درستی است که با فردی 
که آلزایمر دارد سفر کنیم؟  برای پاسخ به این سوال 
بهتر است کمی این بیماری را بشناسیم. این بیماری 
و مشکالتش  زمان عالئم  مرور  با  و  است  رونده  پیش 
بیشتر می شود. اگر فرد بیمار در مراحل اولیه بیماری 
است به راحتی می توان سفر کردن را ادامه داد. اما در 
شرایط پیشرفته خطر بیشتر می شود. نکته مهم این 
است که در هنگام سفر تا حدممکن از کارهای استرس 
زا و پرعجله دوری کنید. و تمام سفر را در یک سرعت 
بازدیدهای کم، استراحت های فراوان و  با  بسیار آرام 

آرامش بخش ببینید.
● پیش از سفر با پزشک معالج مشورت کنید.

● چه در سفر جاده ای باشید و یا با هواپیما سفر کنید 
به  شما  همراه  آلزایمری  فرد  باشید  داشته  توجه  باید 
زمان بیشتری برای تطبیق با محیط و روند سفر نیاز 

دارد. سعی کنید صبور و با حوصله باشید.
دستبند  حتما  شما  همراه  که  باشید  داشته  توجه   ●
اطالعات هویتی و تماسی به دست داشته باشد. برای 
مهم  بسیار  شلوغ  های  محیط  و  شهری  گشت های 
است اطالعات همراه فرد باشد. عالوه بر دستبند، نام 
قرار  آن ها  کیف  و  جیب  در  را  خود  تماس  شماره  و 
فرد مصرف  که  داروهایی  از  لیستی  دهید. هم چنین 
می کند را بنویسید. خوب است گروه خونی وی را هم 

یادداشت کنید.
و  داروها  نسخه  و  پزشکی  مدارک  سفر  هنگام  در   ●
خود  همراه  مرزی  برون  سفرهای  در  را  آن ها  ترجمه 
داشته باشید. این اطالعات در شرایط بحرانی می تواند 

بسیار کمک کننده باشد. 
● فراموش نکنید قبل از سفر بیمه مسافرتی برای تمام 

طول سفر اخذ کنید.
از تورلیدرهای محلی برای سفر کمک  ● سعی کنید 
بگیرید. از آن ها برای رزرو خدمات حمل و نقل و هتل 

کمک بگیرید. 
● سعی کنید در هتل اقامت کنید تا خانه دوستان و 
اقوام. افراد مبتال به آزایمر از شلوغی و سر و صدا آزار 
می بینند. هرچه محیط ارام تر باشد برای آن ها بهتر 
بیمار  با  برخورد  در  دوستان  یا  اقوام  طرفی  از  است. 
ممکن است دچار مشکل شوند و نتوانند درک کنند که 
آن فرد چیزی به خاطر نمی آورد. همین مساله موجب 

تنش می شود.
و  اشیا  با  مواجهه  در  اغلب  آلزامیر  به  مبتال  افراد   ●
کنید  سعی  شوند.  می  مشکل  دچار  جدید  مکان های 
برای سفرتان وسایلی چون پتو، بالشت و لباس خواب 
را از خانه بیاورید. سعی کنید روند عادی زندگی را در 

سفر پی بگیرید که دچار آشفتگی نشوند.
● سعی کنید در طول سفر کمتر از ۴ ساعت رانندگی 

کنید. مسیرهای طوالنی این افراد را خسته می کند.
پروازهای  کنید.  اجتناب  توقفی  چند  پروازهای  از   ●

مستقیم را انتخاب کنید . 
● اگر فرد بیمار در سطح پیشرفته ای از بیماری است 
سعی کنید به سفرهای طوالنی و دور نروید. پیک نیک 

رفتن می تواند بسیار کمک کننده باشد. 
● سعی کنید به مقصد های آشنا سفر کنید. شاید در 
خاطرات دور، تصویری از آن در ذهن فرد نقش بندد. 
بهترین  زادگاه  به  سفر  گویند  می  کارشناسان  برخی 
یادآوری  است.  آلزایمر  دچار  بیماران  برای  مقصد 
مانده  یاد  به  از گذشته  آنچه  و دیدن  خاطرات خوش 

است، حال خوبی درآن هاایجاد می کند. 
● شماره تماس فوریت های پزشکی و آدرس درمانگاه 

و داروخانه نزدیک محل اقامتتان را داشته باشید.
فرد همراه شما دچار  بگویید که  به کارکنان هتل   ●
کمک  شما  به  بود  الزم  اگر  تا  است  آلزایمر  بیماری 

کنند. و مراقب وی باشند.
● زمانی به گشت و بازدید بروید که فرد سرحال است. 

در صورت خستگی بهتر است صرف نظر کنید.
همراه  نیاز  مورد  وسایل  از  کیفی   ●

داروها،  شامل  باشید.  داشته  خود 
کمی  لباس،  دست  یک  آب، 

خوراکی.
و  بیداری   و  خواب  زمان   ●

غذا خوردن را نزدیک به همان روند 
معمول زندگی نگه دارید. 

دشوار  شما  همراه  برای  رفتن  راه  اگر   ●
یک  فرودگاه  یا  و  هتل  کارکنان  از  است 

ویلچر قرض کنید.
● همواره یک یا دو نفر مراقب و همراه باید 

در سفر داشته باشند.
●  بهتر است  یک اتاق واحد با چند تخت  
را در هتل بگیرید و اتاق جداگانه باعث می 
شود در طول شب نتوانید به خوبی مراقب 
باشید و در صورت الزم کمک  همراه خود 

کنید. 

اینها تنها مواردی از نکات کاربردی برای سفر با افرادی 
است که در سنین باال دچار این عارضه شده اند.

ذهنی  توانایی  تدریج  به  فراموشی  بیماری  یا  آلزایمر 
شناخت  و  مسیریابی  مشکالت  می دهد.  کاهش  را 
خطرناک  است  ممکن  سفر  در  دوستان  و  همراهان 
شود. این بیماری در کنار خود افسردگی، پرخاشگری 

و عصبانیت نیز به همراه می آورد. 
داده  اختصاص  خود  به  را  روزی  تقویم  در  آلزایمر 
روزی  است  سپتامبر   ۲1 یا  شهریور  آن سی  و  است 
شرایط  بهبود  و  عمومی  آگاهی  افزایش  برای  جهانی 
این بیماران است به همین دلیل مراسم و همایش های 
مختلفی در جهان برگزار می شود. ما نیز باید دنبال 

راه حل باشیم.  
زمینه  در  گردشگری  حوزه  فعال  یک  عنوان  به 
صنعت  دست اندرکاران  همه  امیدوارم  خود  تخصصی 
بزرگ و گسترده گردشگری با این بیماری و معضالتش 
آشنا شوند. در هتل ها، فرودگاه ها، موزه ها و هر جای 
باشیم. آمارها  افراد و سالمتیشان  این  دیگری مراقب 
باالتر،  نشان می دهد ۵ درصد از جمعیت 6۵ سال و 
دچار این بیماری هستند و این عدد بزرگی است. به 
را  دوستانی  و  خانواده  آلزایمر  دارای  افراد  جمعیت 
این  از  مراقبت  و  نگهداری  جهت  به  که  کنید  اضافه 
افرد در خانه می مانند و عمال به سفر نمی روند. آنچه 
دسترس  گردشگری  به  جهان  1/3جمعیت  می گوییم 
بیماران  ی  همه  ایم.  نگفته  راه  بی  دارند  نیاز  پذیر 
خانواده  همراه  به  دارند  خاص  شرایط  که  افرادی  و 
خود، مشتری و متقاضی این نوع گردشگری هستند. 
در  و  هستیم  زمینه  این  در  آگاهی  افزایش  شاهد  ما 
تا  کرد  بررسی  و  تحقیق  باید  مختلف  های  موضوع 

گردشگری برای همه دسترس پذیر شود.

افراد  حقوق  پیگیری  کمپین  جلسه  در   -- ایرنا   
سعیدی  فاطمه  حضور  با  که  معلولیت  دارای 
نماینده مردم تهران در مجلس برگزار شد، احسان 
ایران  ناشنوایان  ملی  شبکه  مدیرعامل  شاهوردی 
مشکل  به  ناشنوایان،  از مشکالت  بخشی  بیان  در 
از زبان اشاره پرداخته و توضیح می دهد:  استفاده 
و  دارند  نظر  یک  ناشنوایان  موضوعات،  برخی  در 

سازمان بهزیستی نظری متفاوت دارد.
وی توضیح داد: واقعیت این است که فرد ناشنوا، 
واقعا  را  تلویزیون  در  استفاده  مورد  اشاره  زبان 
متوجه نمی شود. 17 سال است که صداوسیما در 
تقدیر  جای  که  می کند  کار  ناشنوایان  زبان  مورد 
این  در  ها  آن  روش  که  اینجاست  نکته  اما  دارد 

زمینه در طول این سال ها اشتباه بوده است.
از  پارسال پس  تیرماه  کرد:  شاهوردی خاطرنشان 
صداوسیما  با  جلسه  یک  توانستیم  تالش  مدت ها 
اشاره  زبان  نارسایی  موضوع  این  و  باشیم  داشته 

بود  جا  این  جالب  کردیم.  مطرح  را  سیما  و  صدا 
 17 ما  یعنی  که  بازماند  تعجب  از  دهانشان  که 
نکردند  باور  واقع  در  کردیم.  کار  بیهوده  سال 
کنگره  یک  در  که  این  تا  دارد  اشکال  کارشان 
برگزار  تبریز  ناشنوایان که سال گذشته در  بزرگ 
در  هم  ها  آن  تا  کردیم  دعوت  صداوسیما  از  شد 
این  این کنگره شرکت کنند و خودشان در مورد 
و  تحقیق  کنگره  در  حاضر  ناشنوایان  از  موضوع 
و  شده  مانع  بهزیستی  سازمان  اما  کنند.  بررسی 
گفت هر نظرسنجی در مورد معلوالن باید از کانال 
بهزیستی باشد. مگر بهزیستی نیازهای ما را بهتر از 

خودمان می داند؟! 
از  انتقاد  با  ایران  ناشنوایان  ملی  مدیرعامل شبکه 
ملی  صداوسیمای  برنامه های  در  زیرنویس  نبود 
گفت: وقتی این مطالبه را مطرح کردیم گفتند این 

کار بودجه می خواهد و صداوسیما بودجه ندارد! 
وی ادامه داد: مشکل اینجاست که نبود زیرنویس 

ناشنوایان  گرایش  سبب  برنامه های صداوسیما  در 
به سمت ماهواره می شود. سؤال من این است که 
آیا شبکه جم از صداوسیما قوی تر است که برای 

تمام برنامه هایش زیرنویس دارد.
رئیس  مرادی،  سلطان  غالمی  رضا  میان،  این  در 
قابل  کشور  بهزیستی  سازمان  ناشنوایان  کارگروه 
طبیعی  را  ملی  رسانه  در  اشاره  زبان  نبودن  فهم 
در  استفاده  مورد  اشاره  زبان  می گوید:  و  می داند 
گویش های  سواد،  سطح  اختالف  به دلیل  سیما 
مختلف و مسائل آموزشی برای همه ناشنوایان قابل 
فهم نیست که طبیعی است. با این وجود مسوولیت 
اختالف  میزان  باید  و  نمی شود  ما ساقط  از دوش 
حداقل  به  را  ناشنوایان  بین  اشاره  زبان  فهم  در 
برسانیم. این کار با کمک انجمن ملی زبان اشاره، 
انجمن خانواده ناشنوایان، کانون ناشنوایان و شبکه 
سراسری تشکل های ناشنوایان و دیگر سازمان های 

مردم نهاد در حال انجام است.

امکان راه رفتن برای معلولین 
ضایعات نخاعی 

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

نخاعی و سکته های مغزی، راه اندازی کرده اند.
دستگاه های  از  استفاده  با   ،RoAM نام  با  ابتکار  این 
کمکی رباتیک از جمله اسکلت های خارجی و پروتز ها و 
از طریق هوش مصنوعی، کنترل عصب را در دست دارد.
دو  تحقیقات  نتیجه  از  ترکیبی   RoAM عمل  ابتکار 
که  است  کالیفرنیا  فناوری  موسسه  در  روباتیک  تیم 
توسط  رفتن  راه  که  می کند  ایجاد  را  الگوریتمی  یکی 
روبات های دوپا را امکان پذیر می کند تا حرکت اسکلت 
خارجی و پروتز ها را کنترل کند و دیگری ایمپلنت های 
از  پیش  پوست،  از طریق  بازیابی می کند که  را  نخاعی 
این در آزمایش های بالینی به بیماران فلج کامل هر دو 

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

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

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.

همه چیز درباره سمعک و انواع آن
 

شاید  که  است  ما شنوایی  پنجگانه  از حواس  یکی 
بعد از بینایی مهم ترین حسی باشد که انسان به آن نیاز 
زندگی  زیادی در  تغییرات  به حس شنوایی  دارد. آسیب 
دوران  در  آسیب  این  اگر  به خصوص  می کند  ایجاد  فرد 
کودکی باشد باعث اختالل شناختی و یادگیری خواهدشد. 
یا  دارو  با  یعنی  نیستند  جبران  قابل  آسیب ها  از  بعضی 
برگرداندن  برای  نمی شوند.امروزه  اصالح  جراحی  اعمال 
از  دارند  شنوایی  مشکل  که  افرادی  به  شنوایی  قدرت 

سمعک استفاده می شود.
■■ ویژگی های یک سمعک خوب

--1 ضدآب بودن
است.  آن  مهم  ویژگی های  از  یکی  بودن سمعک  ضدآب 
اکثر سالمندان و افرادی که از سمعک استفاده می کنند 
از خرابی سمعک پس از خیس شدن در برف و طوفان یا 
باعث می شود  حتی استخر، شاکی هستند. ضدآب بودن 

سمعک کارایی بسیار بهتری برای افراد داشته باشد.
سمعک ها انواع مختلفی دارند که با توجه به نوع و شدت 
ناشنوایی در هر فرد متفاوت است. برای تقسیم بندی انواع 
سمعک دو معیار؛ نوع مدار پردازشی و نحوه قرارگیری بر 

روی گوش را مد نظر قرار می دهند.

--2 تنوع در شکل ظاهری
هرچه شکل ظاهری سمعک ها متنوع تر باشد، شما راحت تر 
می توانید سمعک مناسب برای گوش خود را انتخاب کنید.

--3 طول عمر باتری
یکی دیگر از نکاتی که باید هنگام خرید به آن دقت کنید، 
بی کیفیت  باتری های  است.  آن  عمر  طول  و  باتری  نوع 
استفاده  غیرقابل  و  خراب  زودبه زود  که  این  بر  عالوه 

می شوند، ممکن است سمعک را هم خراب کنند.
--4 سمعک های مجهز به بلوتوث

دیگر  ابزار  هر  به  اتصال  قابلیت  بلوتوث دار،  سمعک های 
چنین  هم  و  می کنند  فراهم  شما  برای  را  بلوتوث  دارای 

باعث آسان تر شدن استفاده از تلفن همراه می شوند.

گردشگری برای همهشمیم عطایی

سـفـر و آلـزایـمـر

 --- زبان نامفهوم برای ناشنوایان ---
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نمی شود در تهران زندگی کرد و اصلن سوار وسیله 
نقلیه وطنی و غیر وطنی نشد، نمی شود دود و دم 
تهران را نفس بکشی و به مدیریت شهری این کالن 
شهر فکر نکنی! حتا نمی شود دالر را نادیده بگیری 
نداشته  و خارجی خبر  داخلی  قیمت خودروی  از  و 
باشی! نمی شود آفتاب سر بزند و ماشینی در خیابان 

نباشد...
تنهایی  به  شهرها  کالن  دیگر  و  تهران  در  ماشین 
یک کشور است، قاعده و قانون دارد، مدیر و کارگزار 
دارد،  کتاب  و  حساب  دارد،  خدمات  و  مباشر  دارد، 
این  شود  نمی  اما  دارد،  صادرکننده  و  کننده  وارد 
بی نظمی و شلختگی و اهلل بختکی را از سر اقتصاد 

ماشین هم دور کرد.
یک چراغ برق است و هزاران تولید ورشکسته داخلی 
و میلیارد ها دالر در کار واردات انواع خودرو و یدک 

خودرو.
 با واسطه و بی واسطه در چراغ برق، نمی شود آفتاب 
سر برسد و خودرویی به خیابان نیایید حتا اگر نشود 

در این آسمان نفس کشید.
آیا تا به حال گذرتان به صافکار افتاده؟ به مکانیک 
باتری ساز؟ چقدر در میدان قزوین و چراغ  چطور؟ 
برق دنبال قطعه گران و هزار قیمِت یدک ماشین ات 
همه  این  آشفته  بازار  در  چیز  هیچ  چرا  گشته ای؟ 
بعداز  شده  حاال  تا  نیست؟  خودش  جای  سر  سال 
تعمیر ماشبن ات این سوال پیش بیایید که چرا این 
همه گران؟ که چرا به داود آقا و حسن آقا و علی آقا 
که اعتماد داشتم قطعه های حساب شده را بیشتر از 
بازار چراغ برق حساب کرده؟ و بی شمار سوال و فکر 
و خیال در این بازار آشفته و هزار قیمت و بی پولی 
بگیر  بهترین حالتش که حقوق  و بی کاری، که در 

هم باشی کفاف زندگی ات را نمی کند چه برسد به 
از سر حادثه مسافر  باشی و  بیکار هم شده  این که 
متولی  و دستگاه های  آیا مدیریت  باشی؟  کش هم 

جواب گو هستند؟
نیک آیین رییس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران 

در مصاحبه با سایت خودروتک اعالم کرد:
ساماندهی بازار قطعات یدکی خودرو نیازمند نظارت 
است،  بازار  به  قطعه  عرضه  البته  و  مسووالن  جدی 
برخی نمایندگی ها قطعه 7۵۰ هزار تومانی تندر9۰ را 

یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می فروشند.
عدم  یدکی خودرو با  لوازم  فروش  بازار  متأسفانه 
در  متخلفان  است،  ریخته  بهم  ها  دستگاه  نظارت 
بازار تا حد توان قیمت قطعات محصوالت رنو را باال 

اعالم کرده و مردم هم ناچار به خرید آن ها هستند.
وی به کمبود قطعات یدکی خودروهای رنو در سطح 
در  که  تخلفاتی  بر  عالوه  گفت:  و  کرد  اشاره  بازار 
نمایندگی های  از  برخی  شود  می  انجام  بازار  سطح 
با  را  خودرو  قطعات  هم  خودروساز  شرکت های 
حالی  در  این  می رسانند  بفروش  گران  قیمت های 

است که آن ها باید قطعات را با نرخ مصوب شرکت 
بفروشند.

قیمت  با  پژو۴۰۵  صفحه  دیسک  نمونه؛  عنوان  به 
نمایندگی ها  به  ایساکو  توسط  تومان  هزار   ۵۲۰
عرضه می شود اما تعدادی از نمایندگی های متخلف 
برخالف قیمت مصوب شرکت این قطعه را با قیمت 
بخش  در  می رسانند.  فروش  به  تومان  هزار   9۰۰
 7۵۰ قیمت  دریچه گاز با  هم   9۰ ال  خودروهای 
از  تعدادی  اما  نمایندگی ها عرضه می شود  به  تومان 
هزار   ۵۰۰ و  1میلیون  قیمت  با  را  قطعه  این  آن ها 

تومان به مشتریان می  فروشند.
قطعات  بازار  ساماندهی  که  این  اعالم  با  آیین  نیک 
یدکی خودرو نیازمند نظارت جدی مسووالن و البته 
عرضه قطعه به بازار است، گفت: در حال حاضر قطعه 
برخی از خودروها در بازار کم شده و اگر کسی هم 
آن قطعات را داشته باشد با قیمت های باال می فروشد.

هر چند رییس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران از 
متخلفان  برخی  استفاده  سو  و  بی نظمی  و  آشفتگی 
عملکرد  به  اشاره ای  هیچ  اما  می کند،  صحبت 
ذی  دستگاه های  ومدیران  ریزان  برنامه  و  متولیان 
ربط اقتصادی نمی کند که با سوء مدیریت در برنامه 
ریزی های اقتصادی، بازار را مستعد سوء استفاده عده 
ای خرده پا و وارد کننده و احتکار کننده، کرده اند. 

در  کشور  میانی  مدیریت های  و  اتحادیه ها  متاسفانه 
وضعیت  گیرنده  تصمیم  تنها  نه  اقتصادی  چرخه 
موجود نیستند، بلکه با عدم آگاهی از شرایط موجود 
و عدم فرهنگ سازی در زمینه های تخصصی و عدم 
بازار  این  تنها  نه  آموزشی  حوزه های  در  مدیریت 
بلکه سنگی می شوند  را مدیریت نمی کنند،  آشفته 

الی چرخ اقتصاد کشور...

کسب تندیس و لوح تقدیر نشریات 
بانک آینده

نشـریات بانـک آینـده، در چهاردهمین معیار 
دریافت  با  عمومی،  روابط  انتشارات  ملی  جشنواره 
تندیس و لوح تقدیر، در زمره »نشریات برتر«، قرار 

گرفتند.
از  جـمعی  از؛  متشـکل  داوران،  هیـأت  رای  با 
متخصصـان و صاحـبنظران عرصه ارتباطات، »پیام 
در  آینده،  بانک  سازمانی  و  رسمی  نشریه  آینده«، 
بخش »خبر» و »گزارش«، رتبه دوم را کسب کرد. 
آینده که به صورت  بانک  نامه«  هم چنین؛ »ویژه 
ماهانه، به چاپ و نشر می رسد نیز، رتبه نخست را 

به دست آورد.
شـایان ذکـر است؛ این ارزیابـی، در سـطح ملـی، 
موفق  آینده،  بانک  نشریات  که  است  شده  انجام 
شدند تا پس از ارزیابی و داوری های انجام گرفته، 
و جمعی  روابط عمومی  انجمن متخصصان  توسط 
دادن  قرار  لحاظ  با  و  ارتباطات،  علوم  استادان  از 
فرم  و  محتوا  علمی  سنجش  مختلف  معیارهای 

نشریات، به این رتبه دست یابند.
گفتنی است؛ »پیام آینده«، پل ارتباطی شهروندان 
بانک آینده، مشتریان، سهامداران و سایر ذینفعان 

را،  آینده  بانـک  عملـکرد  و  فعالـیت ها  که  اسـت 
از  نمـایی  تمام  آئینه  و  رسـانده  عمـوم  اطالع  به 

فعالیت های بانک آینده را، نشان می دهد.
ماهنامه،  صورت  به  نیز،  آینده  بانک  ویژه نامه های 
آراسته  به زیور طبع،  آینده،  بانک  ویژه شهروندان 
می شود که هدف آن، ایفای نقش درون سازمانی، 
به جهت ارتقای سطح آگاهی، اطالع رسانی و ارائه 

گزارش عملکرد شهروندان بانک آینده است.

درج عبارت »وابسته به بانک سپه«
 

به گـزارش پایـگاه اطالع رسانـی بانک معیار 
سپـه، با توجه به انتقال بخش عمده ای از مالکیت 
سهام بانک های وابسته به نیروهای مسلح به بانک 
سپـه، در تابلوهای بانک های انصار، قوامین، حکمت 
ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه مالی اعتباری کوثر، 

عنوان »بانک وابسته« درج شد.

بنابه این گـزارش، تابلـوهای بانک های ادغامـی از 
این پس با عبـارت »وابستـه به بانـک سپـه« بر سر 
قابل  بانک  این  مرکزی  ساختمان های  و  در شعب 

نمایش است.
برای  بانک ها  این  مشتریان  می افزاید:  گزارش  این 
دریافت خدمت بانکی کماکان به بانک خود مراجعه 

نمایند.

مورد  این  در  ایرانی  منبع  یک  صفحه1:  از  ادامه    
امنیتی  پرسنل  هزار  پنج  شامل  قرارداد  گفت:»این 
چینی بر روی زمین در ایران می شود تا از پروژه های 
چین حفاظت کنند و پرسنل و تجهیزات اضافه هم در 
دسترس خواهد بود تا در صورت لزوم از انتقال نهایی 
نفت، گاز و پتروشیمی از ایران به چین حمایت کنند. 

این انتقال از طریق خلیج فارس هم صورت می گیرد.
گاز  نفت،  محصول  هر  تواند  می  چنین  هم  چین 
 1۲ شده  تضمین  تخفیف  حداقل  تا  را  پتروشیمی  و 

درصد تا 6 ماه بخرد .
طبق مفاد این قرارداد جدید، چین حق این را دارد تا 
هزینه تولیدات ایران را تا دو سال دیرتر پرداخت کند. 
چین هم چنین می تواند پرداخت هایش را عالوه بر ارز 
رایج چین، در صورت لزوم با ارز های ضعیفی بپردازد 
جماهیر  اتحاد  کشورهای  و  آفریقا  با  تجارت  از  که 
شوروی سابق به دست آورده است. یعنی به هیچ وجه 
به  چین  از  کاالها  این  معامالت  پرداخت  در  دالر  از 

ایران استفاده نمی شود.
با توجه به نرخ تبادل ارز در تبدیل این ارز های ضعیف 
به ارز قوی که ایران می  تواند از بانک های غربی دوست 
یعنی  می گیرد.  تخفیف  دیگر  درصد  چین1۲  بگیرد، 
در کل 3۲ درصد تخفیف برای تمام خرید های نفت 
و گاز و محصوالت پتروشیمی. این بانک های غربی که 
با ایران معامله می کنند عبارتند از هندلزبنک آلمان، 

آبربنک اتریش و هالبنک ترکیه.
یک مزیت دیگر این قرارداد برای چین این است که 
مشارکت نزدیک این کشور در ساخت زیرساخت های 
با طرح »یک کمربند، یک  ایران کاماًل همراه  تولید 
جاده« این کشور است. چین قصد دارد از نیروی کار 

ارزان در ایران برای ساخت کارخانه ها استفاده کند.
این کارخانه ها توسط شرکت های بزرگ تولیدی چین 
طراحی و نظارت می شوند و ویژگی ها و عملیات های 

آن ها کاماًل با نمونه هایشان در چین مطابقت دارد.
طریق  از  می تواند  شده  تولید  نهایی  محصوالت 
حمل  در  فزاینده  مشارکت  خاطر  به  که  مسیر هایی 
وارد  شده اند،  داده  توسعه  و  ساخته  ایران  نقل  و 

بازارهای غرب شوند.

قرارداد توسط اسحاق جهانگیری،  این  نویس  پیش 
به  اوت  ماه  اواخر  در  ایران  رئیس جمهوری  معاون 
رهبر ایران تقدیم شد . طبق این قرارداد، یک پروژه 
تهران  کیلومتری   9۰۰ آهن  راه  کردن  برقی  برای 
اضافه کرد  . جهانگیری  اجرایی می شود  به مشهد 
طرح هایی برای ساخت قطار فوق سریع تهران -- قم 
به شمال  این شبکه پیشرفته  -- اصفهان و توسعه 
محل  تبریز  دارد.  وجود  هم  تبریز  طریق  از  غرب 
ایران  در  پتروشیمی  و  گاز  و  نفت  سایت  چندین 
شهر  این  از  آنکارا   -- تبریز  گاز  لوله  خط  و  است 

آغاز می شود.
طول  با  جدید  ابریشم  جاده  محوری  نقطه  تبریز 
به  را  چین  ارومچی  شهر  که  است  کیلومتر   ۲3۰۰
قزاقستان،  از  بین  این  در  و  می کند  متصل  تهران 
قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان می گذرد و بعد 

از طریق ترکیه به اروپا می رسد.
طرح این خط لوله احتیاج به همکاری روسیه دارد، 
شرکت  یک  مشارکت  شامل  قرارداد  این  بنابراین 

روسی هم می شود.
سه نکته مثبت برای ایران در این قرارداد ۲۵ ساله 
به  می شود  مربوط  ایران  منفعت  .اولین  دارد  وجود 
شورای  دائم  عضو  کشور  پنج  بین  در  چین  حضور 
قرارداد  این  در  که  هم  روسیه  ملل.  سازمان  امنیت 
و  انگلیس  آمریکا،  همراه  به  داشت،  خواهد  حضور 
ملل  سازمان  امنیت  شورای  دائم  اعضای  از  فرانسه 

است.
زدن  دور  برای  کرد:»  اعالم  ایرانی  منبع  یک 
به  آمریکا  تشویق  و  ایران  علیه  آمریکا  تحریم های 
 ۵ از  رای   ۲ ایران حاال  مذاکره،  میز  بر سر  نشستن 

رای شورای امنیت سازمان ملل را در اختیار دارد. 
امور  وزیر  ظریف،  محمدجواد  غیرمنتظره  حضور 
به  اوت  ماه  در  هفت  جی  اجالس  در  ایران  خارجه 
نشان  فرانسه،  رئیس جمهور  مکرون،  امانوئل  دعوت 
هم  را  دیگر  عضو  یک  رای  ایران  شاید  که  می دهد 

داشته باشد.
به  قرارداد  این  که  است  این  برای  دوم  مثبت  نکته 
میادین  از  را  گاز  و  نفت  تولید  می دهد  اجازه  ایران 
کرده  قبول  .چین  دهد  افزایش  خود  کلیدی  نفتی 
توسعه فاز 11 میدان نفتی بزرگ پارس جنوبی ایران 
از  دولتی چین پس  نفت  ببخشد. شرکت  را سرعت 
بیرون رفتن شرکت فرانسوی توتال، سهم خود را از 

این میدان نفتی تا سی درصد افزایش داد.
شرکت نفت دولتی چین از آن زمان پیشرفت چندانی 
در توسعه این فاز نداشته است ولی 3۰ درصد سهم 
این شرکت به عالوه تخفیف قیمت بازار جهانی برای 
صادرات میعانات گازی و گاز طبیعی مایع شاید این 

روند را تغییر دهد.
نفتی  تولید در میادین  توافق کرده  چین هم چنین 
تا  روز  در  بشکه  را ۵۰۰ هزار  ایران  در  کارون  غرب 

پایان سال ۲۰۲۰ افزایش دهد.
که  است  این  ایران  برای  قرارداد  این  نهایی  منفعت 
نقض  در  را  ایران  نفت  واردات  کرده  توافق  چین 

تحریم های آمریکا افزایش دهد .
اطالعات گمرک چین نشان می دهد این کشور بیش 
از 9۲۵ هزار بشکه نفت خام از ایران در ماه جوالی 
افزایش  ماهانه  صورت  به  درصد   ۴.7 که  کرده  وارد 

داشته است.
نفت  واردات  واقعی  رقم  ایرانی،  منابع  گزارش  طبق 
ایران توسط چین باالتر است و بشکه های اضافی در 
ذخایر شناور در اطراف چین نگهداری می شوند و از 
رسمی  آمار  در  تا  نکرده اند  عبور  کشور  این  گمرک 

ثبت شوند.

یدکی خودرو زیر چرخ اقتصاد
نقد و نظر

سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد دالری چین  در ایران 

حمید محمودی
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کافه شهرحمید مزرعه --- نیم نگاه ---

معرفی کتاب اومانیسم در نقد فیلم

لحطاتی با شعربه انتخاب نیما موسوی

"خاقانی"
طبع تو دمساز نیست عاشق دلسوز را

خوی تو یاری گر است یار بدآموز را
دستخوش تو منم دست جفا برگشای

بر دل من برگمار تیر جگردوز را
از پی آن را که شب پرده راز من است

خواهم کز دود دل پرده کنم روز را
لیک ز بیم رقیب وز پی نفی گمان

راه برون بسته ام آه درون سوز را
دل چه شناسد که چیست قیمت سودای تو

قدر تو چه داند صدف در شب افروز را
گر اثر روی تو سوی گلستان رسد

باد صبا رد کند تحفه نوروز را
تا دل خاقانی است از تو همی نگذرد

بو که درآرد به مهر آن دل کین توز را
***

"خیام"
اَجرام که ساکنان این ایوان اند،

ِد خردمندان اند، اسباِب تََردُّ
هان تا سِر رشته ِخَرد ُگم نکنی،

کانان که ُمَدبّرند سرگردان اند!
***

"امام خمینی"
سر زلفت به کناری زن و رخسارگشا

تا جهان محو شود، خرقه کشد سوی فنا
به سر کوی تو ای قبله دل، راهی نیست

ورنه هرگز نشوم راهی وادّی ِمنا
از صفای گل روی تو هر آن کس برخورد

بَرَکند دل  ز حریم و نُکند رو به صفا
طاق ابروی تو محراب دل و جان من است

من کجا و تو کجا؟ زاهد و محراب کجا؟
ملحد و عارف و درویش و خراباتی و مست

همه در امِر تو هستند و تو فرمانفرما
خرقه صوفی و جام می و شمشیر جهاد

قبله  گاهی تو و این جمله، همه قبله نما
َرَسم آیا به وصال تو که در جان منی؟

هجر روی تو که در جان منی، نیست روا
ما همه موج و تو دریای جمالی ای دوست

موج دریاست، عجب آن که نباشد دریا
***

"وحشی"
آه ، تاکی ز سفر باز نیایی ، بازآ

اشتیاق تو مرا سوخت کجایی، بازآ
شده نزدیک که هجران تو، مارا بکشد

گرهمان بر سرخونریزی مایی ، بازآ
کرده ای عهد که بازآیی و ما را بکشی

وقت آنست که لطفی بنمایی، بازآ
رفتی و باز نمی آیی و من بی تو به جان
جاِن من، این همه بی رحم چرایی، بازآ

وحشی، از جرم همین کز سر آن کو رفتی
گرچه مستوجب صد گونه جفایی، بازآ

***

۲۰۶ شهر درشبکه شهرهای خال ق 
فرهنگ و هنر

و  مطالعات  دفتر  مدیرکل  حیدری  ابراهیم 
اجرایی شبکه  برنامه ریزی فرهنگی و کتابخوانی و دبیر 
شهرهای خالق فرهنگ و هنر اظهار داشت: ۲۰6 شهر 
کشور برنامه های خود را برای پیوستن به شبکه شهرهای 

خالق فرهنگ وهنر ارسال کرده اند.
تجسمی،  هنرهای  موضوعی  حوزه های  کرد:  اعالم  وی 
نمایشی،  هنرهای  ادبیات،  سنتی،  و  صناعی  هنرهای 
و  بیشترین،  مدولباس  و  موسیقی  تجسمی،  هنرهای 
سینما، چاپ و بسته بندی، رسانه و مطبوعات و بازی های 
رایانه ای کمترین درخواست را به خود اختصاص داده اند.

اجرای شبکه شهرهای خالق فرهنگ  از  حیدری هدف 
پایدار،  توسعه  برای  برنامه ریزی  به  کمک  را  وهنر 
و  شهرها  در  آمایشی  رویکرد  بر  مبتنی  و  مشارکتی 
و  جذب  کشف،  افزود:  و  خواند  ایران  فرهنگی  مناطق 
پرورش فعالیت ها و حمایت از پیشنهادهای نو، خالقانه، 
از  بهره گیری  و  ساماندهی  بومی،  پایدار  و  اثربخش 
امکانات و ظرفیت های فرهنگی و هنری در سطح محلی 
و بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی ـ اسالمی، تمرکززدایی 
در امور فرهنگی و هنری و تقویت ظرفیت های مردمی 
میان  در  بومی  دانش  و  تجربه ها  تبادل  فرهنگ،  در 
شهرهای مختلف ایران، توسعه اقتصاد فرهنگ و هنر و 
کمک به بهبود کسب وکارهای فرهنگی هنری و صنایع 

خالق از دیگر اهداف این شبکه است.

ثبت بیش از ۱۶۰۰ اثر در جشنواره 
فیلم کوتاه

 
 با پایان مهلت ثبت نام در سی وششمین جشنواره 
بین المللی فیلم کوتاه تهران، یک هزار و 6۴8 اثر؛ شامل 
کوتاه  فیلم   ۲97 داستانی،  کوتاه  ۲1 فیلم  و  هزار  یک 
کوتاه  فیلم  و 197  پویانمایی  کوتاه  فیلم  مستند، 133 

تجربی، برای شرکت در این دوره از جشنواره ثبت شد.
جوانان  سینمای  انجمن  عمومی  روابط   اعالم  اساس  بر 
تهران  امسال در  آبان ماه  تا ۲۴  این جشنواره19  ایران، 
شامل  مختلفی  بخش های  شد. جشنواره  خواهد  برگزار 
سینمای ایران ،بخش مسابقه و بخش ویژه و بخش بین 
داستانی،  چنین فیلم های  گیرد.هم  می  دربر  را  الملل 
سال 1397  از  تولید شده  تجربی  و  پویانمایی  مستند، 
منطقه ای  جشنواره های  در  که  تاکنون، فیلم هایی 
سینمای جوان در سال 97 موفق به اخذ جایزه بهترین 
داستانی،  بخش های  در  کارگردانی  بهترین  یا  و  فیلم 
آن  به  مشروط  شده اند،  پویانمایی  و  تجربی  مستند، 
تهران  کوتاه  فیلم  بین المللی  جشنواره  در  تاکنون  که 
به بخش مسابقه  باشند، مستقیما  نیامده  نمایش در  به 

سینمای ایران راه خواهند یافت.
امسال یک بخش سینما و کتاب نیز با همکاری موسسه 
خانه کتاب به جشنواره اضافه شده است که جوایز این 

بخش توسط خانه کتاب تعیین می شود.

نویسنده: رابین وود
ترجمه: روبرت صافاریان

کتاب »اومانیسم در نقد فیلم« مجموعه مقاالتی از »رابین 
وود«، منتقد سرشناس سینمای جهان است که به کوشش 

»روبرت صافاریان« به فارسی ترجمه شده است. 
نام رابین وود برای دوستداران نقد و تحلیل سینما اهمیت 
نه. سال ها  باشند و چه  بسیاری دارد؛ چه دوستش داشته 
به  کتابی  قالب  در  وود  رابین  از  مقاله  و  نقد  چند  قبل، 
مهم ترین  بود.  شده  منتشر  فیلم  نقد  در  نام اومانیسم 
ضعفش(  مهم ترین  برخی،  نظر  از  )و  وود  رابین  ویژگی  
تفسیرهای  به  دادن  راه  و  نوشته هایش  ایدئولوژیک  وجوه 
روانشناسانه و جامعه شناسانه در نقد سینمایی است. خود 
مترجم در مقدمه اش با عنوان »چرا باید رابین وود را جدی 
وود  نقدهای  بگیریم؟« چنین می نویسد: »نکته ی مهم در 
بیان شده ی  با تجربیات شخصی و علناً  این است که آن ها 
که  دیگری  منتقدان  برخالف  او  می شوند…  درآمیخته  او 
کرده  معطوف  زیبایی شناسی  مسائل  به  را صرفاً  نگاه خود 
پرداخت…  سینما  ایدئولوژیکی  و  سیاسی  ابعاد  به  بودند، 
وود در پی یافتن ارزش های سیاسی و برمال کردن شکاف ها 
برای  سالحی  می تواند  سینما  این که  و  است  تعارضات  و 
واژگون سازی وضعیت سرمایه داری حاکم باشد.« با نگاهی 
ترجمه ی  اصلی  انگیزه ی  به  بتوان  به همین جمله ها شاید 

این کتاب پی برد.
می خوانیم:  چنین  کتاب  از  بخشی  در  وود  خود  قلم  از  و 
بسیاری  از  که  است  دلیل  همین  به  منتقدم.  یک  »من 
جهات کارهایم را سوای کارهای نگره پردازان و پژوهشگران 
می دانم… آن ها مجبور نیستند ماهیت شخصی کارشان را 
برمال کنند زیرا با وقایع، ایده های انتزاعی و داده ها سر و کار 
باید  باشد، الجرم  منتقدی که می خواهد صادق  دارند. هر 
خود را برمال کند، نوعی عریان سازی خود در انظار عموم، او 
باید روشن کند یک واکنش موثق به اثر یا سرگرمی نه تنها 
بر مبنای خود اثر بلکه از سرشت روان شناختی، پیشینه ی 

شخصی، ارزش ها و دغدغه های منتقد نشأت می گیرد.«
و  نظم  وود از  رابین  نقدهای  ترتیب فصل های گزیده ی 
انتخاب شده  مقاله های  نمی کند.  پیروی  زمانی  منطق 
بدون توجه به سال ساخت فیلم ها در کتاب قرار گرفته اند. 
می شود،  شروع  فورد  جان  درباره ی  مقاله ای  با  کتاب 
بعدش تحلیل مفصل وود از پیش ازطلوع ریچارد لینکلیتر 

آمده،بعد پرندگان و مارنی هیچکاک و همین طور تا آخر.
نفس ترجمه ی چنین کتابی بسیار ارزشمند است. نوشته های 
شناخت  به  تازه ای  دریچه ی  وود  موشکافانه ی  و  مفصل 
را  نوشـته ها  از  نمـونه  نیست چند  بد  باز می کنند.  سینما 

درباره ی پرنـدگـان هیچـکاک  مثال  برای  کنیم.  مـرور 
می خواهد  می پرسند پرندگان چه  »همـه  مـی خـوانیـم: 
ارائه  پرسش  این  برای  نیز  بسیاری  پاسخ های  و  بگوید 
با  نمی توان  می کنم  فکر  هم  هنوز  من  است.  شده 
تفسیر  کاماًل  دست کم  یا  تفسیر  قطعیت پرندگان را 
هانکه  کننده )خنده دار(  سرگرم   درباره ی بازی های  کرد.« 
می خوانیم: »فیلم علی  رغم این  که استادانه است و فراموش 
 نشدنی، آشکارا فیلمی کم  اهمیت است… من فیلم را گیرا 
به دالیل کاماًل مشهودی یک شاهکار است  فیلم  می دانم، 
از  آن،  نخست  دقیقه ی  ده  تماشای  از  پس  می توان  آیا  ـ 
با این پرسش  تماشایش دست کشید؟ ولی همواره من را 
تنش  از  سرشار  دقیقه ی   9۰ در  من  چرا  می گذارد،  برجا 
من  نصیب  رضایتی  چه  شده ام،  درگیر  دردناک  عذاب  و 
میکه(  بازیگری )تاکاشی  هم آزمون  جایی  و  می شود؟« 
را  فیلم  دو  »هر  دانسته:  مشابه  با سرگیجه )هیچکاک(  را 
که  گناهکاری اند  زنان  درباره ی  دو  هر  ساخته اند،  مردها 
اعمال بسیار بدی انجام می دهند و عاقبت تقاص اعمال شان 
را می دهند. هر دو پروتاگونیست مذکر به شکلی همدردانه 
تصویر می شوند، هیچ یک از آن ها به شکلی زننده و فاحش 
نیز  دو  آن  از  هیچ یک  هرچند  نیست،  مذکر”  “شوونیست 

کاماًل از این امر مبرا نیستند.
بجز نقد فیلم چند مقاله ی کلی رابین وود هم در این مجموعه 

منتشر شده که رویکرد سیاسی-- اجتماعی شان شان آشکار 
و پررنگ است. از جمله در بخشی از مقاله ی »هالیوود امروز« 
از  »من  می خوانیم:  فینچر(  مبارزه )دیوید  درباره ی باشگاه 
هیچ جنبه ای این فیلم را یک موفقیت محسوب نمی کنم… 
فیلم این گونه که هست امکان نداشت پس از 11 سپتامبر 
۲۰۰1 ساخته شود زیرا می توان آن را )هرچند تا حدودی 
به دشواری( به عنوان فیلمی که با اغماض از تروریسم چشم 
می پوشد خوانش کرد. هرچند می توان صرفاً اندکی دشوارتر 
نیز  می کند  تقبیح  را  تروریسم  که  فیلمی  عنوان  به  را  آن 
خوانش کرد.« یا در مقاله ی »فرهنگ ما، سینمای ما« که 
ریگان است  تا  ویتنام  از  کتاب هالیوود  مقدمه ی  واقع  در 
مردینگی جنون آمیز  بازگشت  به  زنان  می خوانیم: »جنبش 
زودتر  چرا  که  این جاست  عجیب  و  شد  منجر  هالیوود  در 
سر به بیرون بازنکرده بود! 198۲ سالی کلیدی است؛ سالی 
فروپاشی  با  شد…  خون ساخته  وحشی و اولین  که کونان 
بود  مانده  به جا  آن  از  پذیرش آن چه  و  رادیکال  فمینیسم 
ولی  فرونشست  جنون  آن  بدنه،  محوِر  مذکر-  فرهنگ  در 
فراتأکید بر مردینگی فراجاهلی خیر: دهه ی 9۰ صرفاً شکل 
مالیم تر،  کمتر وقیحانه، کم تر نقیصه دار و کم تر مزخرفی را 
جایگزین آن کرد. شاید اعتبار الگوی استالونه -- شوارتزنگر 
فروپاشیده باشد ولی هریسن فورد و مل گیبسن )و تازگی ها 
عاطفی تر،  تصویری  تا  و مت دیمن( دم دست اند  افلک  بن 

آسیب پذیرتر و انسانی تر از جنس مذکر عرضه کنند.«
با مرور همین مختصر، خواننده ی ناآشنا به نوشته های وود 
می تواند شمایی کلی از شیوه ی نقادی او در ذهن بسازد.، و 
البته با کیفیت ترجمه ی کتاب هم آشنا شود. در این مورد 
یکدست  و  تمیز  متنی  با  رسم الخط  نظر  از  هرچند  اخیر، 
روبه روییم اما بی تردید می شد ترجمه، پالوده تر و ویراسته تر 
از مناقشه های همیشگی امر ترجمه ی  از این  ها باشد. یکی 
گرایش  سینما(  تا  فلسفه  )از  تحلیلی  و  سنگین  متن های 
غالب به پیچیده نویسی فارسی است؛ و گمان غالب این است 
از یک متن متکلف، نقض اصل  که ترجمه ی ساده و روان 
وفاداری است. اما حتی همین کاستی هم نمی تواند دلیلی 
شود تا مطالعه ی این کتاب ارزشمند را به دوستداران جدی 
و پی گیر سینما و تحلیل فیلم، پیشنهاد نکنیم. مهم نیست 
که رویکرد وود را دوست داشته باشیم یا سلیقه و نظرمان 
او  این است که مطالعه ی نوشته های  باشد؛ مهم  او یکی  با 
ما را به ساحت های تازه ای از اندیشه می برد و با دنیایی از 
ارجاع ها و بینامتن ها روبه رو می کند. هر نوشته ی او دعوتی 
است برای سر زدن به منابع، متن ها و آثاری دیگر، و آشکارا 
از  فراتر  تأثیری  و  ماهیت  سینما  که  واقعیت  این  بیانگر 

سرگرمی صرف دارد؛ چه بخواهیم و چه نخواهیم.

معرفی کتاب



گردآورنده مریم نباتیزنگ تفریح  

شماره 94 --- جدول و سودوکو ---

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

افقی:
1- مهاجرت نمودن- ستون مخروطی داخل غارها ۲- اثری از محمد علی جمالزاده- مقابل 3- جمع شده و انبساط یافته- سهمگینی و شوکت- کمترین مقدار ۴- غالم سلطان محمود غزنوی- چین و شکن- مسگر ۵- گیاه 
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خونسردترین مرد جهان!
باور  خونسردی  با  آمریکا  در  رستورانی  مشتری 

نکردنی خود هنگام وقوع یک سرقت خبرساز شد.
خونسردی  است،  شده  منتشر  تازگی  به  که  ویدئویی 
این  رستوران های  از  یکی  آمریکایی   مشتری  عجیب  
کشور را به تصویر کشیده است. این ویدئو نشان می دهد 
که نه تنها حضور سارق مسلح در این رستوران، مرد را 
دچار ترس و وحشت نکرده، بلکه او با خونسردی خاصی 

اقدام به کشیدن سیگار در مقابل سارق کرده است.
 NBC با  گفتگو  در  نشده  اعالم  هویتش  که  مرد  این 
احساس  من  نبودم.  نگران  واقعا  من   " گفت:   News
خوبی داشتم که سارق قصد آسیب رساندن به کسی را 
ندارد و فقط مقداری پول برای تامین مواد می خواهد."

هویتش  که  سارق  آمریکا،  محلی  پلیس  گزارش  به  بنا 
هنوز مشخص نشده است، پس از خالی کردن صندوق 
این  در  گزارش  ابن  به  بنا  فرار گذاشت.  به  پا  رستوران 

حادثه به هیچ کسی آسیب وارد نشد.
گفتنی است؛ این اتفاق در یک رستوران محلی در شهر 

سنت لوئیس واقع در ایالت میزوری آمریکا رخ داد.

ازدواج کودکان در آمریکا
به  نسبت  گزارشی   در  تایمز  نیویورک  روزنامه 
آمریکایی  نوجوانان  و  کودکان  اجباری  ازدواج  پیامد های 
و  تحصیلی  فرصت های  رفتن  دست  از  و  داده  اخطار 
اقتصادی، به خطر افتادن سالمتی روانی و جسمی، و گرایش 
شدید این گونه افراد به خشونت را محتمل ترین تبعات این 

ظلمی که در حق دختربچه ها می شود دانسته است.
هم چنین پایگاه »گلوبال سیتیزن« درگزارشی آورده است 
 17۰ متوسط  طور  به   ،۲۰1۰ تا   ۲۰۰۰ سال های  بین  که 
هزار دختر نوجوان زیر سن قانونی با مردان میان سال در 
پایگاه  این  از  دیگری  آمار  کرده اند.  ازدواج  آمریکا  سرتاسر 
در  نوجوان  اجباری  عروسان  ما می گوید که سه چهارم  به 
ایالت نیویورک، دخترانی هستند که بعد از ازدواج تبدیل به 

قربانیان قاچاق جنسی می شوند.
درصد   9۰ ملل،  سازمان  کودکان  صندوق  اعالم  طبق 
کشور های جهان هم اکنون ازدواج دختران زیر 18 سال را 
منع کرده اند، اما نیمی از آن ها، استثنائاتی را در بند قانون 
مربوط گنجانده اند. هم اکنون، 7۰۰ میلیون زن در سرتاسر 
جهان وجود دارند که در سنین زیر 18 سال ازدواج کرده اند 
خانه  به  سالگی   1۵ از  قبل  ها،  آن  از  نفر  میلیون   ۲۵۰ و 
از  یکی  عنوان  به  آمریکا  رفته اند.  خود  سن باالی  شوهران 
پیشروترین کشور های جهان در امر ازدواج اجباری کودکان 

شناخته شده است.
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جواب شماره قبل

 ☺☻☺☻☺
  

می دانید چرا طرفدار های حافظ از سعدی بیشترند؟
چون سعدی می گه:

"برو کار کن، مگو چیست کار"

ولی حافظ می گه:
"بر لب جوی بشین و گذر عمر ببین"

خیلی آقایی حافظ

☺☻☺☻☺

خمیازه چیست؟
.
.
.

حرکت نمایشی ایرانیان برای بیرون کردن میهمان!
.

 اینارو یاد بگیرید به دردتون می خوره

☺☻☺☻☺

دخترم  برای  گفت؛  عروس  بابای  خواستگاری،   رفتم 
چکار می کنی؟

گفتم؛ نمیذارم آب تو دلش تکون بخوره
گفت؛چطوری؟

گفتم؛ خب بهش آب نمی دم
نمیدونم چرا بالگد بیرونم کردند

☺☻☺☻☺

این  دیدن  با  گه؛  می  فرستاده  مگابایتی   6۰ فیلم  یه 
کلیپ آرامش می گیرید!

و  استرس  کنم  دانلود  رو  فیلم  این  من  بزرگوار...   
ازم  رو  روز  و  شب  بسته،  حجم  شدن  تموم  اضطراِب 

می گیره!!!

☺☻☺☻☺

رو  نصفش  تومن،  هزار   ۲۰ می خرید  ساندویچ 
نمی خورید!؟ 

من فالفل دو تومنی خریده بودم کاهوش افتاد زمین 
ورداشتم فوت کردم خوردم

☺☻☺☻☺

همه چیزای خوب مال مرداس ...
نمونش ما خانم ها ... !

واال!!...
خدا سایمونو از سرشون کم نکنه!!

☺☻☺☻☺

اینا  و  معلم  و  دختر  و  مادر  و  پدر  روز  نامردیه  واقعا 
داریم ولی

روز عمه نداریم!
خدایی پرکاربرد ترین آدم فامیله...

آی الو یو عمه
بفرستید براش عید نزدیک شد ازش عیدی بگیریم

☺☻☺☻☺

واقعا با بیست و خورده ای سال سن توو چشم باباتون 
زل میزنین و ازش پول میگیرین که خرید عید انجام 

بدید؟
.
.
.

به مامانتون بگین ازش بگیره یا حداقل سرتونو بندازین 
پایین دلش بسوزه بیشتر بده!!!

☺☻☺☻☺

عشق را باید از جوراب زنانه اموخت
.
.
.

یه دونش سوراخ میشه اون یکی خودشو از شیر حموم 
دار میزنه

.
سرفرصت بازم براتون از عشق می گم...

مشاوره ضد افسردگی فقط مامانم
.
.
.

می گم: هیشکی دوسم نداره، می گه؛ خب توام کـسی 
رو دوست نداشته باش!!!

☺☻☺☻☺

کیش و مات چیست...؟!
.

شبیه  چقدر  دیدم،  رو  زنی  یک  می گی  زنت  به  شما 
تو بود!

بعد خانمت می پرسه؛
خوشگل بود؟

این جاست که نه می تونی بگی آره
نه بگی نه...!

یعنی کیش و مات
یعنی هر کدومو بگی فاتحت خوندست

☺☻☺☻☺

می شه  کیپ  همش  دماغم  دکتر  گفتم؛  دکتر  رفتم 
گفت؛ یه قطره برات می نویسم استفاده کن

.

.

.
می نویسم  تا  دو  گفت:  کرد  نگاه  دماغم  سایز  به  بعد 

الزمت می شه



بیشترین تعداد اثر تاریخی درگیالن
استان گیالن با برخورداری از 3۰۰۰ اثر تاریخی 
آثار  اثر ثبت شده در فهرست  شناسایی شده و 1۰8۰ 
و  تراکم  بیشترین  دارای  استان های  جزو  کشور،  ملی 

تعداد اثر تاریخی کشور محسوب می شود.
صنایع   فرهنگی،  میراث  کل  مدیر  انتخابی  امیر  شهرود 
دستی و گردشگری گیالن در بازدید از بنای سرهنگ 
قِِزل  یا  عضدی  سرهنگ  خانه  گفت:   سیاهکل،  عضدی 
خانم در دو طبقه با مساحت زیر بنای ۴۰۰ متر مربع 
به عنوان تنها خانه تاریخی شهرستان سیاهکل به شماره 
1۵۲۲3 در سال 138۴ در فهرست آثار ملی کشور به 
مرمت های  مورد  گذشته،  سال های  در  و  رسیده  ثبت 

جزئی قرار گرفته است.
وی یادآور شد: این اداره  کل جهت صیانت از آثار تاریخی 
که  تاریخی  ابنیه  از  مناسب  برداری  بهره   و  حفاظت  و 
با  الزم  رایزنی های  قراردارد،  دولتی  اختیار دستگاه  در 
استاندار، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی 
کشور، دیوان محاسبات و غیره را به  عمل آورده تاوضعیت 
و چگونگی مرمت و بهره برداری از بناهای تاریخی به  طور 

کامل مشخص شده است.

عسلویه؛ جاذبه گردشگری جنوب 
ایران با بوی گاز و نفت

شهرستان عسلویه جاذبه های گردشگری و طبیعی 
و  شهر  این  می کنند  تصور  خیلی ها  اما  دارد،  زیادی 
روستاهایش تنها بوی گاز و نفت و محصوالت پتروشیمی 

می دهد.
از  یکی  بوشهر  استان  در  واقع  عسلویه  شهرستان 
را  حرا  جنگل های  نام  به  طبیعی  جاذبه های  مهمترین 
دارد. جنگل هایی که گردشگران جزیره قشم بهتر آن را 

می شناسند تا مسافران عسلویه.
اما در این شهرستان جنگل های حرا به خوبی خودنمایی 
بنود  روستای  نامنظم  صخره های  آن،  کنار  در  می کنند 
هم که بیشتر به دلیل فیلمبرداری فیلم محمد رسول  اهلل 
مشهور شد، جاذبه طبیعی رو به دریا را دارد که گردشگران 

ایرانی را از شهرهای مختلف به این جا می کشاند. 
از  خالقانه  هتل هایی  ساخت  جاذبه ها،  این  کنار  در 
ضایعات صنایع پتروشیمی و به شکل های مختلف -- از 
به  که  است  زمان کمی  مدت  -- هم  کلبه چوبی  جمله 
میزبان  بتواند  تا  است  اضافه گردیده  جاذبه های عسلویه 
و  نفت  صنایع  به  تنها  را  عسلویه  که  باشد  گردشگرانی 

گازش نمی شناسند.

گردشگری سالمت در بوشهر
 سعیدکشمیری رییس دانشگاه علوم پزشکی استان 
درمانی  فوق العاده ی توریسم  ظرفیت  به  اشاره  با  بوشهر 
ظرفیت  و  قیمت ها  بودن  پایین  به  توجه  با  کرد:  اظهار 
مرکز  احداث  با  می تواند  دانشگاهی  جهاد  پزشکان، 
سپس  و  ویژه  منطقه  یک  در  دندانپزشکی  تخصصی 
بیماریابی با یک چشم انداز صحیح زمینه های گردشگری 

سالمت را در استان بوشهر فراهم کند.
سعید کشمیری با بیان این که باید کمبودها احصاء شود، 
تصریح کرد: با توجه به ارزان بودن تولیدات داخلی، نیروی 
انسانی و پزشکان خوب، و نرخ پایین مصوب، می  توانیم 
در حوزه های درمانی فعالیت قابل توجهی داشته باشیم.

وی عنوان کرد: استان بوشهر با داشتن مرکز بین المللی 
هاب  یک  به  تبدیل  می تواند  دندانپزشکی،  تخصصی  و 
و در کنار آن  باشد  برای کشورهای همسایه  ای  منطقه 

تورهای درمانی-تفریحی تعریف شود. 
که  جاهایی  در  بوشهر  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
جهاد  داریم  دوست  کنیم؛  کار  نتوانسته ایم  خودمان 
دانشگاهی وارد شود، گفت: جهاد دانشگاهی استان بوشهر 
می تواند آزمایشگاه ژنتیک و تشخیص طبی را به عنوان 

کمبودهای استان بوشهر راه  اندازی نماید.
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تکه ای از من تکه ای از زمینمریم ساد ات موسوی  --- نیم نگاه ---

تصمیم  دوستانم  از  تعدادی  و  من  بود.  زمستان  حوالی    
گرفتیم توری یک روزه را به مقصد پیست اسکی خریداری 
که  تور  از شرایط  اطمینان  برای  مثل همیشه،  کنیم. من 
را  سفر  این  که  آژانسی  با  نه،  یا  است  مناسب  برایم  آیا؛ 

برنامه ریزی کرده بود تماس گرفتم. 
که  است  مهم  برایم  پس  می کنم،  استفاده  ویلچر  از  من 
وقتی برنامه ای برای تفریح می ریزیم بتوانم با ویلچر، بدون 

داشتن دغدغه، در آن حضور داشته باشم.
این  ویلچردر  با  من  که  ندارد  اشکالی  که  گفتند  من  به 
سفربه آن ها بپیوندم. امروز که این خاطره را به یاد می آورم 
از  کردم،  او صحبت  با  که  منظور کسی  می کنم  احساس 
"اشکالی ندارد" صرفا به معنای صدور مجوز حضور فردی 
هیچ  نمی آمد  نظر  به  است.  بوده  تور  این  در  ویلچر  با 

پیش بینی دیگری کرده بودند.
تفریحات  در  که  دارم  زیادی  دوستان  خوشبختانه 
نباشد به من  برایم مناسب  اگر جایی شرایط  مشترکمان، 
در  که  تسهیالتی  نشدن  مناسب سازی  می کنند.  کمک 
زندگی روزمره افراد وجود دارد برای هر فردی که شرایط 
و  خانواده  واسطه  به  من  نیست،  خوشایند  دارد  ویژه ای 
ولی  می کنم،  عبور  مشکالت  این  از  بعضی  از  دوستانم، 
مطمئن نیستم این شرایط برای همه وجود داشته باشد. 
به  را  دغدغه هایم  حدی  تا  می توانستم  هم  سفر  این  برای 
واسطه آن ها پوشش دهم. ولی همه چیز دست من و آن ها 

نبود.

دوستان،  همراه  به  و  مسافران  بقیه  مثل  هم  من  صبح، 
بود  رفتیم. طبق صحبتی که شده  اتوبوس  پای  اصطالحا 
من انتظار داشتم بتوانم با همان ویلچر سوار اتوبوس شوم. 
بلندکردن  و  دارند  کوتاهی  پله های  اتوبوس ها  از  بعضی 
چند  هر  نیست.  سخت  خیلی  آن ها  از  گذشتن  و  ویلچر 
هستند اتوبوس هایی که وسیله ای مناسب باال بردن ویلچر 
بلندی  پله های  نداشت.  را  کدام  هیچ  اتوبوس  این  دارند. 

داشت که دوستانم باید ویلچر را از آن ها باال می بردند. 
زمانی که خواستیم سوار شویم، راننده مخالفت کرد و به 
من گفت که اجازه ندارم با ویلچر سوار شوم. وقتی اعتراض 
گرفته ام،  تماس  قبل  از  من  که  گفتم  تاکید  با  و  کردم 
برای  به عهده داشت  را  تور  لیدری  خانمی که مسوولیت 
صحبت با راننده پیش قدم شد. با هم صحبت هایی کردند 
این جا رسید که ویلچر در صندوق ماشین  به  نتیجه  که 
بماند و دوستانم من را بلند کنند و بدون ویلچر به داخل 
را  موضوع  این  اگر  که  بود  طوری  شرایط  ببرند.  اتوبوس 
قبول نمی کردیم ممکن بود راننده اصال اجازه حمل ویلچر 

را به من ندهد.
از اتفاقی که افتاد حس خوبی نداشتم. نیمی از اتوبوس را من 
و دوستانم تشکیل می دادیم. من با آن ها آن قدر صمیمی 
هستم که برای این که توسط کسی حمل شوم، خیلی اذیت 
نشوم. ولی نیمی دیگر اتوبوس را افرادی شامل می شد که 
من نمی شناختم. روحیه افراد با هم متفاوت است و شاید 
این که مسافرانی غریبه در اتوبوس بودند، شخص دیگری 
را بابت بلند شدن از روی ویلچر و حمل توسط دیگران، آزار 
نمی داد. ولی من خوشحال نبودم. این اتفاق در شروع یک 
روزی که قرار بود تفریح کنیم، حالم را گرفت. تا جایی که 
تصمیم گرفتم این برنامه را با دیگران همراهی نکنم و با یک 
تاکسی دربستی به خانه برگردم. دوستانم اصرار کردند که 

بمانم و به اصطالح خودمانی، از من خواستند که "ضد حال 
نزنم". پس من هم همراهیشان کردم.

روی صندلی که نشسته بودم باز هم این فکر که چرا راننده 
آن طور برخورد کرد رهایم نمی کرد. راننده ای که به خاطر 
کثیف نشدن اتوبوسش اجازه نداد من با ویلچر سوار شوم. با 
خودم فکر کردم فرق بین چرخ ویلچر من و کفشی که خود 
به یک میزان می توانند کف  پا دارد چیست؟ هر دو  به  او 

اتوبوس را کثیف کنند. 
اصال مگر راننده به بقیه می گوید کفشت را در بیاور؟! پس 
چرا به خودش جرات می دهد به من این را بگوید و نهایتا 
با منت ویلچر را در صندوق بگذارد و به آن جا ببرد؟  هم 
شاید دلخوری ام از راننده به این راحتی ها از بین نرود، هر 

چند تالشم را برایش می کنم.
من تصمیم گرفته ام که برای زندگی ام قوانینی فردی داشته 
بودن"  "شاد  نمی دانم.  باشند.  باشم. شاید هم همه داشته 
یکی از آن قوانین است که هر لحظه به خودم یادآوری می 
هر  در  لذت بردن  برای  که  تصمیمی  به خاطر همین  کنم. 
لحظه از زندگی ام گرفته ام، سعی کردم ناراحتی ام را پنهان 
کنم تا هم خودم خوشحال باشم و هم به همراهانم خوش 

بگذرد.
قسمت وحشتناک تور که باز هم به من ثابت کرد که تورلیدر 
نکرده  آن  برای  فکری  هیچ  برنامه  این  مسوولین  بقیه  و 
بودند، رسیدن به مقصد یعنی پیست اسکی بود. شیب کوه 
با برف زیادی که تا زانوی بعضی رسیده بود، ترسناک بود. 
اطراف را که نگاه می کردم می دیدم کسانی که ویلچر هم 
نداشتند نمی توانستند تعادل خود را حفظ کنند. عبور از آن 
شیب برای آن ها هم خطرناک بود. چه برسد به من که قرار 
بود این مسیر را با ویلچر بروم. واقعا تورلیدر نمی دانست قرار 

است با چه چیزی مواجه شویم؟
،در  رفتیم  پیستی هم که  زندگی می کنم.  اصفهان  من در 
کوه های اطراف این شهر است. یک نگاه اجمالی به دوروبر 
آن  در  که  نابسامانی  شرایط  که  بیاید  تا دستت  بود  کافی 

پیست وجود دارد.
که  بزرگی  سنگ های  حتی  اما  نباشد  کردنی  باور  شاید 
سطح  از  هم  کند  گیر  آن  به  پایشان  افراد  داشت  امکان 
پیست جمع آوری نشده بود. با خودم فکر کردم این ها که 
ایستاده اند هم شاید نتوانند بدون خطر از این جا لذت ببرند. 
نگران بچه هایی بودم که در برف بازی می کردند. هر لحظه 
ممکن بود یکی از آن ها زمین بخورد و سرش با یکی از این 
برای هیچ  "این پیست  سنگ ها اصابت کند. در دلم گفتم 

کس مناسب نیست".
تصمیم گرفتم در گوشه ای که ممکن بود خطراتش کمتر 
باشد بمانم. به دوستانم گفتم می توانند باالی کوه بروند و 
با تیوب از آن جا ُسر بخورند. گفتم نگران من نباشند من 
بود. هرچند  ایستاده ام خوشحال خواهم  که  همین جایی 
قبل از سفر فکر می کردم شرایط به گونه ای است که شاید 

من هم بتوانم روی برف ها سر بخورم...

سوار  فقط  نداشت.  دست آوردی  برایم  روزه ام  یک  تور 
اتوبوس شدم، با آن حالتی که دوستش نداشتم. به پیست 
رسیدم و یک گوشه نشستم تا برف ها را نگاه کنم. تاکید 

می کنم که دوستانم بسیار همراهم بودند. 
در حالی که خودشان در برف ها بازی می کردند حواسشان 

بود. هم آن ها و هم من کاری می کردیم که  به من هم 
در لحظه به همه ما خوش بگذرد. ولی اگر صادقانه بگویم، 

هیچ کدام از تالش هایمان از دردی که داشتم کم نکرد.
در ادامه همان قوانینی که برای خودم دارم، سعی کرده 
بودم از آن سفر لذت ببرم. اما چه آن جا و چه بعد از آن 
این فکر رهایم نمی کرد که چرا برای کسی در شرایط من 

هیچ امکاناتی در پیست نیست؟
اگر شخصی با روحیه ای حساس تر جای من بود چه حالی 
از شرایطش  را خریده ای،  توری  باشد؟  می توانست داشته 
پرسیده ای، با دوستانت همراه شده ای، و نهایتا هیچ! برف را 
که از پنجره اتاقم هم می توانستم ببینم. این برنامه ای نبود 

که موقع ثبت نام فکر می کردم قرار است تجربه اش کنم!
کردم.  نگاه  تورلیدر  به  بودم  نشسته  که  جایی  همان  از 
دختری که سعی در هدایت مسافران و شاید هم مراقبت 
از سالمتی آن ها داشت. باز هم این سوال برایم ایجاد شد 
که وقتی به من گفت "اشکالی ندارد" با خودش به کدام 
شکل از اشکاالت فکر کرده بود؟ اگر من با دوستانم نبودم 
و قرار بود تنها این سفر را بروم برایم شرایط را مهیا کرده 

بود؟ خنده ام می گرفت.
من پرسیده بودم که آیا شرایط برای من هم مناسب است؟ 
خاطر  به  حداقل  داشتم  انتظار  هست.  که  بودند  گفته  و 
همین حرفی که زده است یک یا دو نفر را همراه خودش 
بیاورد که اگر قرار بود من تنها باشم و کسی ویلچر را جابه 
جا کند بتوانند. اما تلخ بود که حتی به این موضوع پیش پا 

افتاده هم فکر نکرده بود.
سفر  تجربه  خودم  از  دارم،  که  قوانینی  همان  خاطر  به 
کردن را دریغ نمی کنم. نه این که صرفا توقع زیادی باشد 
موضوع  این  به  راجع  من  دارم.  جامعه  از  یا  از خودم  که 
تحقیق کرده ام، مثل هرکس دیگری که برای رسیدن به 
خواست هایش تحقیقاتی که الزم است را می کند. می دانم 
هستند کشورهایی که موارد حداقلی را برای سفر افراد با 

نیاز ویژه فراهم می کنند. 
واسطه  به  می تواند  هم  باز  دارد،  ویلچر  کسی  اگر  مثال 
آن  به  ساحل،  مثال  گردشگری  مقاصد  دسترس پذیرشدن 

جا برود. این خواست عجیبی نیست که من دارم. 
خیلی ها امروز در دنیا این تفریحات را انجام می دهند.

شاید همه ما در این کمبود امکانات مقصر باشیم.
اهمیتی  و  کنند  مهیا  را  شرایط  باید  که  کسانی  چه 
گاهی  و  هستند  اطرافمان  که  کسانی  چه  و  نمی دهند، 
خیلی راحت ما را قضاوت می کنند که "چه قدر پر توقعی!". 
این  در  دارند  هم  را  نیازها  این  که  کسانی  سهم  البته  و 
قصور کم نمی بینم. چون ما هم بعضا ترسیده ایم از بیان آن 

چیزهایی که دلمان می خواهد داشته باشیم.
ناخوشایند  شرایط  همان  با  من  و  شد  تمام  روز  بگذریم. 
قبلی سوار اتوبوس شدم تا به منزل برگردم. با خودم در 
و  برف!  برای دیدن یک مشت  ها  این  دل می گفتم همه 

عجب پیست معرکه ای شد.
◄ پ.ن: این داستان، تجربه ای از مائده است. دوستی که 
با بیماری مادرزادی "استئوژنز ایمپرفکتا" )oi( متولد شده 
به  را  بدن کار خود  اختالل، ژن خاصی در  این  است. در 
خوبی انجام نداده و پروتئین خاصی به نامکالژن تیپ یک 
به درستی ساخته نمی شود. در این بیماری استخوان زایی 

مختل می شود و استخوان ها بسیار شکننده هستند.

عجب پیست معرکه ای!


