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عوارض ۲۵ درصدی برای 
صادرات مواد خام معدنی 

 ۲۶ روز  گفت:  وتجارت  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
برای  درصدی   ۲۵ عوارض  اخذ  موضوع  شهریور 
صادرات مواد خام معدنی ) سنگ آهن ( به گمرک 
از یکم مهرماه  و  ابالغ شد  ایران  جمهوری اسالمی 

امسال شکل اجرایی به خود می گیرد.
از  معدنی  خام  مواد  افزود: صدور  سرقینی  جعفر 
تایید  مورد  اقتصادی  فعاالن  و  صنعت  اهالی  سوی 
قرار نمی گیرد و برای سال ۹۸ میزان هشت درصد 
بازار  های  قیمت  اما  بود،  شده  بینی  پیش  عوارض 
جهانی صدور مواد معدنی از جمله کنسانتره سنگ 
آهن را شتاب بخشید. شورای عالی اقتصاد در خرداد 
ماه سال گذشته وضع عوارض بر صادرات کلیه مواد 
معدنی خام را تصویب کرد، برای سال اول ) ۱۳۹۷ ( 
پنج درصد، سال دوم ) ۱۳۹۸( هشت درصد و سال 

سوم ) ۱۳۹۹( ۱۰ درصد تعیین کرده بود.
وی خاطرنشان ساخت: تعیین میزان هشت درصدی 
عوارض برای اقالم معدنی نقش بازدارندگی نداشت 
و شرایط به گونه ای شد که انواع مواد معدنی برای 
راهی  جا  آن  از  و  انتقال  بندرعباس  به  صادرات 

بازارهای صادراتی به ویژه چین شدند.
صنعت  وزارت  معدنی  صنایع  و  معادن  امور  معاون 
رقم  ای  گونه  به  آهن  سنگ  صادرات  کرد:  تصریح 
مبارکه  فوالد  جمله  از  بزرگ  های  واحد  که  خورد 
و ذوب آهن اصفهان از ذخیره تهی شدند و شرایط 
مراتب  به  سازی  فوالد  کوچک  های  واحد  برای 

دشوارتر بود.
وی یادآور شد: وزارت صنعت برای کنترل صادرات، 
سیاست » ارائه گواهی مبدا« را اجرایی ساخت که 
ساختن  دار  شناسنامه  منظور  به  امر  این  واقع  در 
به  امر  این  واقع  در  و  شد  سازی  پیاده  صادرات 
استفاده  و  صادرات  از  حاصل  ارز  بازنگشتن  دنبال 
از کارت های بازرگانی یک بار مصرف بود، با گواهی 
گرفت  قرار  کنترل  تحت  شده  یاد  مبدا، کارت های 

و وضعیت تولید کارخانه های داخلی بهبود یافت.

یک سوژه، و دو رفتار

اگر فرصت باشد، گشت در فضای مجازی 
اختیار  در  غریبی  و  عجیب  چیزهای 

و چه  فضا چه می بینید  این  در  این که  البته  قرار می دهد.  گردشگر 
نظر  و  دیدن  اطالعات،  ارادی  غیر  بر هجوم  برداشت می کنید، عالوه 
در  یعنی ممکن هست  دارد  بستگی  نگاه شما هم  و  به سلیقه  دادن 
معرکه تهاجم اطالعات راست و ناراست، شما برداشت خودت را از آن 
اطالعات داشته باشی یا برخی توجه تراجلب کند و بعضی تو را براند.

غرضانه  بی  تاحدممکن  کنی  تالش  که  باشی  اگرگردشگری  باالخره 
ترا  می شنوی  و  می بینی  آنچه  گاهی  کنی  وسنگین  راسبک  مطالب 

می ترساند و همین طور اندوهگین می کند.
اخیرا در فضای مجازی دو خبر تاسف بار جلب نظر کاربران را کرد و 
هر کس هم بنا به سلیقه و نگاه خود درباره آن دو خبر عکس العمل 
بود؛ یکی  فوتبال کشور مرتبط  با  تلخ هر دو  این دو خبر  نشان داد، 
دلخراش  دیگری مرگ  و  فوتبال دوست  و  خودسوزی دختری جوان 
کودکی فوتبال دوست در ورزشگاه. این اتفاق در هر کجای جهان رخ 
می داد مسلما احساسات مردم را بر می انگیخت و در جامعه ما هم این 
اتفاق افتاد زیرا از لحاظ سوژه یکی بودند. اما آنچه که بازتاب این دو 
اتفاق در جامعه ما را با سایر جوامع متفاوت می کند، در برخی موارد 
و در بعضی گروه ها، آلودی عکس العمل ها به اغراض جانبدارانه است 
که از سوی افراد صاحب نام و هواداران آن ها بروز می کند. یعنی سوژه 
یکسان )مرگ دو انسان که احساسات سایرین را تحریک کرده است( 
رفتارهای بعضا متناقض را سبب شده است. علی الظاهر خود سوزی 
قرار می دهد و مرگ در ورزشگاه گروه  را در معرض قضاوت  گروهی 
دو حادثه غم بار هست، هیچ  این که چون هر  این  را. جالب  دیگری 
کس به صورت مستقیم به مساله مورد نظر خود نمی پردازد بلکه سعی 
می کند با بزرگنمایی موضوع مربوط به طرف مقابل، موضوع مربوط 
به خود را تخفیف دهد و در این جاست که در بزرگنمایی و نیز در 
کوچک نمایی، به ریا متوسل می شود. یعنی علی رغم این که ضعف های 
سوژه مربوط به خود را می داند سعی در الپوشانی آن می کند و این 
رفتار در هر دو طرف ماجرا رخ می دهد. یعنی اهداف و روش ها یکی 

اما منظورها متفاوت .
برخورد  نوع  این  باشد.  ترساننده  که  باید  و  است  ریشه دار  رفتار  این 
با مسایل ما را از تحلیل واقعی دور می کند و احساسات را بر منطق 
جامعه  شوون  تمام  در  را  خود  اثرات  رفتار  این  آفت  می  سازد.  چیره 
گذاشته است و اگر با بی غرضی نگریسته شود بنیان تمام فسادها، زیاده 
خواهی ها و... نشات گرفته ازآن هست. رفتار ریاکارانه موضوِع کوچک 
و بزرگ نمی شناسد بلکه در هر جا که باشد موریانه ایست که پایه های 
اعتماد و امنیت روانی جامعه را در هم می پیچد و اثرات جبران ناشدنی 
از خود باقی می گذارد. آن ها که دراین زمینه آگاهی دارند بایست که 
راه حل های عاجل ارائه کنند.                          »مدیر مسوول«

حاال ؛ زندگی شیرین می شود 
]خواص میوه های قرمز[

دو کلمه حرف ورزشی
گمشده ای به نام انجام وظیفه!

نمایندگان فیفا:
 به قوانین داخلی کشورها 

احترام می گذاریم

تکه ای از من تکه ای از زمین
نابینایان و شهرسازی مناسب

کافه کتاب
سینما از دیدگاه آلن بدیو
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گردشگری برای همه
معلولیت و نحوه برخورد با آن

] اختالالت شنوایی [

دسترس پذیرترین کشور در سال 
 ۲019

همکاری ایران و اتریش در حوزه 
گردشگری

5

      سرمقاله

فروش 
شرکت های 
دانش بنیان در 
کشور

عوارض ۲۵ درصدی برای 
صادرات مواد خام معدنی 

مهر ماه؛ ورود رسمی بانوان برای تماشای فوتبال

نماینده فیفا پس از بازدید از گیت ورود زنان به ورزشگاه آزادی:
ما به قوانین داخلی تمام کشورهای  عضو فدراسیون جهانی فوتبال احترام می گذاریم
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سالمت باشیمگردآوری و تنظیم: خدیجه فدایی زاده --- نیم نگاه ---  با خوراکی ها از خود محافظت کنیم

حاال؛ زندگی شیرین می شود ]خواص میوه های قرمز[ تسکین درد قاعدگی با خوراکی
بانوان  از  درصد   ۱۵ حدود  جهانی،  آمار های  بر  بنا 
که  می کنند  تحمل  را  شدید  بسیار  قاعدگی  درد های 
و  خانه  در  آن ها  اجباری  استراحت  به  نیاز  می تواند سبب 
دورماندن از محل کار و تحصیلشان شود.در برخی از بانوان 
این میزان درد پس از ازدواج و فرزندآوری کاهش می یابد، 
اما در گروه دیگری از بانوان این درد تا دوران یائسگی ادامه 

پیدا می کند.
سبب  باال  فیبر  میزان  دارای  چرب  کم  خوراکی  رژیم  یک 
اعتقاد  کارشناسان  می شود.  استروژن  فراوان  میزان  کاهش 
به سرطان هایی همچون  بانوان  ابتالی  از دالیل  یکی  دارند 
سینه و رحم، باال بودن بیش از اندازه هورمون استروژن است.

پروتئین  پایه  بر  خوراکی  مواد  مصرف  محققان،  گفته  به 
حیوانی همچون مرغ، ماهی و یا لبنیات سبب دفع استروژن 
از بدن نمی شوند و تنها ابزار از بین بردن استروژن، مصرف 

فیبر است که در انواع میوه و سبزیجات وجود دارد.
سالم  خوراکی های  می کنند  توصیه  بانوان  به  کارشناسان 
حبوبات  و  غالت  دانه  سبزیجات،  و  میوه  انواع  حاوی 
ماه  طول  در  و  ببرند  تحصیل  و  کار  محل  به  خود  همراه 
مواد خوراکی مفید برای سالمت بدن مصرف کنند تا دچار 

تشدید درد و خونریزی در دوران قاعدگی نشوند.
و  بانوان  سالمت  برای  مفید  خوراکی های  دیگر  جمله  از 
قهوه ای  برنج  مصرف  می توان  قاعدگی  عالمت های  کاهش 
نان  جای  به  سبوس دار  غالت  نان  و  سفید  برنج  جای  به 

سفید را نام برد.

راه های مقابله با آلرژی های فصلی
 

فالح پور  مرتضی   -- جوان  خبرنگاران  باشگاه 
متخصص آسم و آلرژی درباره آلرژی فصلی به خصوص 
افراد ممکن است دچار  از  بسیاری  اظهار کرد:  پاییز  در 
حساسیت  شوندواین  فصلی  حساسیت  و  آلژی  یا  آسم 
ممکن است در فصل پاییز بیشتر عود کند. وی در ادامه 
افزود: زمانی که سیستم ایمنی بدن ضعیف شود، آلرژی 
نسبت به موادی مانند گرده گیاهان، برخی داروها، مو و 
پشم و پر حیوانات، گردوغبار هوا، بعضی غذا ها و نیش 
حشرات به وجود می آید. این مواد آلرژی زا باعث می شوند 
از حد فعال شود و عالئم  ایمنی بدن بیش  که سیستم 
حساسیت را در بدن ایجاد کند. البته حساسیت و آلرژی 

سنین پایین تر را بیشتر درگیر می کند.

فالح پور درباره عالئم آلرژی متذکر شد: نشانه ها و عالئمی 
عطسه،  بینی،  گرفتگی  تنفس،  در  مشکالتی  همچون 
آب ریزش بینی و چشم ها، خارش و تورم پوست، پوست 
خشک و قرمز، حتی بروز جوش های پوستی در فرد مبتال 

ظاهر می شود.
وی تصریح کرد: مهمترین راه مقابله با ماده یا محرک های 
افراد  است.  مواد  این  از  فاصله گرفتن  و  آلرژی زا، دوری 
و  از خانه خارج شوند  این فصول کمتر  در  تا می توانند 
تا کمتر  از ماسک های ویژه استفاده کنند  هنگام خروج 

در معرض گردوخاک قرار گیرند.
یا  خانه  داخل  حتماً  افزود:  آسم  و  آلرژی  متخصص 
افراد  کنید.  استفاده  بخور  دستگاه های  از  ماشین هایتان 
باید توجه کنند که درمان های خودسرانه موجب تشدید 
می تواند  آلرژی  به  توجه  عدم  شد.  خواهد  حساسیت 
افراد  پس  شود.  تنفسی  و  ریوی  مشکالت  بروز  موجب 
قبل از انجام اقدامات خودسرانه حتماً با پزشک مربوطه 

مشورت کنند.

از  معموال  که  مهم  تغذیه ای  های  توصیه  از  یکی 
استفاده  می شود،  مطرح  تغذیه  متخصصان  سوی 
تر  تیره  های  رنگ  با  تازه  سبزی های  و  میوه ها  از 
است. هرچه میوه ها و سبزی ها، تیره تر باشند، آنتی 
اکسیدان های بیشتری هم دارند. میان انواع میوه های 
و  جذاب  طعم هایی  دارای  قرمز  میوه های  رنگی، 
برای بدن هستند و می توانند یک  خواصی کم نظیر 

ماده غذایی بسیار مفید برای ما محسوب شوند.
میوه های قرمز، حجم بسیار باالیی از فیبر غذایی، انواع 
 ،C ویتامین  پکتین،   ،A ویتامین  ها،  اکسیدان  آنتی 
پتاسیم، ویتامین های گروه B، منیزیم و منگنز را در 

خود جای داده اند. 
بررسی  به  مطلب،  این  ادامه  در  و  مقدمه  این  با 

مهم ترین خواص برخی از میوه های قرمز می پردازیم:
■■ سیب قرمز و 5 نکته

دریافت  برای  خوبی  منبع  قرمز،  سیب   ۱--
 ،C ویتامین  )مواد شیمیایی گیاهی(،  فیتوکمیکال ها 

 فیبر، ویتامین B و پتاسیم است.
حفظ  دارد؛  مهم  فایده   ۳ قرمز،  سیب  مصرف   ۲--
سالمت رگ های خونی، افزایش جذب آهن و محافظت 

از سلول های بدن در مقابل انواع آسیب ها 
 ۳ فراوان،  فیبر  مقدار  به  توجه  با  قرمز  سیب   ۳--
فایده مهم دیگر هم دارد؛ جلوگیری از یبوست، کمک 
بیماری های  به  ابتال  خطر  کاهش  و  وزن  کاهش  به 

گوارشی
مسواک  برای  جایگزینی  نمی تواند  قرمز  سیب   ۴--
دهان  در  را  بزاق  ترشح  میوه،  این  جویدن  اما  باشد 
سطح  آوردن  پایین  طریق  از  و  می کند  تحریک 
پوسیدگی  احتمال  دهان،  در  موجود  باکتری های 

دندان ها را نیز کاهش می دهد.
به  آنتی اکسیدان مهمی  قرمز حاوی  --۵ سیب های 
ایمنی  سیستم  تواند  می  که  هستند  کوئرستین   نام 
بدن را )خصوصا در مواقع استرس شدید( تقویت کند. 
عالوه بر این، احتمال ابتال به آب مروارید را هم ۱۰ تا 

۱۵ درصد کاهش می دهد. 
■■ کرن بری و5نکته

--۱ کرن بری، منبع خوبی برای دریافت ویتامینC، فیبر، 
منگنز و ویتامین K است. این میوه پیش از همه، به عنوان 
آنتی اکسیدان های  دریافت  برای  فوق العاده ای  منبع 
قدرتمند شناخته می شود که از سلول های بدن در مقابل 

رادیکال های آزاد محافظت می کنند.
--۲ کرن بری، بهترین میوه برای مقابله با التهاب مثانه 
و عفونت مجاری ادراری است. ماده خاص موجود در 
کرن بری به نام »فنیل پراکسید«، نقش اصلی را در این 

زمینه برعهده دارد.
--۳ کرن بری دارای االژیک اسید است که می تواند 
با سرطان مبارزه کند. مصرف این میوه حتی می تواند 

سطح کلسترول خون را هم پایین بیاورد.
سلولی  آسیب های  از  می تواند  کرن بری  مصرف   ۴--
در  هم  را  بدن  سلول های  سالمت  و  کند  جلوگیری 
سطح مطلوبی نگه دارد. نوعی آنتی اکسیدان قدرتمند 
انجام  را  مهم  وظیفه  این  پروآنتوسیانیدین،  به  نام 
می دهد. همین آنتی اکسیدان از شکل گیری پالک های 

مخرب روی دندان ها نیز جلوگیری می کند.
ماه  چند  از  بعد  کرن بری  آب  منظم  مصرف   ۵--
از بین ببرد که باعث  می تواند هلیکوباکتر پیلوری را 
ابتال به سرطان معده و شکل گیری زخم معده می شود.

■■ انار و 4 نکته
فوالت،  فیبر،   دریافت  برای  خوبی  منبع  انار،   ۱--
مهم،  میوه  این  است.   K ویتامین  و   C ویتامین 
آنتی اکسیدان های قدرتمندی برای بدن فراهم می کند 

که کلسترول را از رگ های خونی دور نگه می دارند. 
پونیکاالجین  انار،  در  موجود  ترکیب  مهم ترین   ۲--
و رگ های خونی  قلب  برای  فواید مختلفی  که  است 

دارد. 
خون،  کلسترول  آوردن  پایین  بر  عالوه  انار  مصرف 
فشار خون را کاهش می دهد و فرآیند مقابله با تصلب 

شرایین را تسریع می کند.
--۳ تحقیقات علمی نشان داده اند مصرف انار، تجمع 
پالکتی را کاهش می دهد و به طور طبیعی فشار خون 
را پایین می آورد. این ۲ عملکرد مهم کنار هم، از بروز 

حمله قلبی و سکته مغزی جلوگیری می کنند.
به سرطان های پستان،  ابتال  از  مانع  انار  --۴ مصرف 
کولون، پروستات و خون می شود. عالوه بر این، از به 

 وجود آمدن تغییرات عروقی موثر در رشد تومورها نیز 
جلوگیری می کند.

■■ بلک بری و ۶ نکته
اکسیدانی  آنتی  غذایی  مواد  پادشاه  بری،  بلک   ۱--
مقابل  در  بدن  سلول های  از  میوه  این  مصرف  است. 
مهم ترین  می کند.  محافظت  آزاد  رادیکال های 

آنتی اکسیدان موجود در آن هم فالونویید نام دارد.
--۲ مصرف بلک بری، آسیب پذیری DNA را کاهش 
می دهد و از همین طریق می تواند از انسان ها در مقابل 

فرآیند پیری و ابتال به سرطان محافظت کند. 
را  خون  فشار  می تواند  بلک بری  منظم  مصرف   ۳--
کاهش بدهد. عالوه بر این، حتی می تواند از کلسترول 
موجود در خون در مقابل صدمات اکسیداتیو محافظت 
کند و درنتیجه مانع از ابتال به بیماری های قلبی شود.

--۴ بلک بری دارای آثار ضددیابتی است و عالوه بر 
این که سطح قند خون را پایین می آورد، حساسیت به 

انسولین را هم بهبود می بخشد.
مانند کرن بری  میوه خوش طعم  این  از  استفاده   ۵--
می تواند با عفونت مجرای ادراری مقابله کند و حتی 

نقش پیشگیرانه در این زمینه داشته باشد
می تواند  که  است  این  بلک بری،  دیگر  ویژگی   ۶--
ورزشی  فعالیت های  از  بعد  را  عضالنی  آسیب های 

شدید کاهش بدهد.
■■ انگور قرمز و 5 نکته

--۱ انگور قرمز، یکی از بهترین انتخاب ها برای افرادی 
است که قصد کاهش کالری یا چربی مصرفی را دارند. 
این میوه، منبع خوبی برای دریافت ویتامینK، مس و 

بسیاری از ویتامین های گروه B است.
--۲ مصرف انگور قرمز با توجه به ویتامین K موجود 
الزم  مواقع  در  خون  لخته شدن  به  می تواند  آن،  در 
کلسیم  به جذب  که  آنجایی  از  به عالوه،  کند.  کمک 
به  ابتال  از  پیشگیری  در  نقش مهمی  کمک می کند، 

پوکی استخوان دارد.
--۳ انگور قرمز از بدن در مقابل بعضی از بیماری ها، 
خصوصا بیماری دیابت نوع دو، سرطان و بیماری های 

برعهده  مهم  عملکرد  این  می کند.  محافظت  قلبی 
ماده ای به  نام رسوراتول است.

--۴ رسوراتول موجود در پوست و هسته انگور دارای 
آنتی استروژنیک  و  آنتی اکسیدانی  ضدالتهابی،  خواص 
در  را  آنزیم هایی  می تواند  حتی  مهم  ماده  این  است. 
کبد فعال کند که مواد شیمیایی نامطلوب را از بدن 

خارج می کنند.
و  مهم  آنتی اکسیدان های  قرمز،  انگور  مصرف   ۵--
قدرتمندی را برای بدن فراهم می کند که از بدن در 
برابر رادیکال های آزاد محافظت می کنند. عالوه براین، 
انگور قرمز می تواند از آسیب اکسیداتیو جلوگیری کند.

■■ خاصیت عمومی میوه های قرمز
--۱ کاهش خطر ابتال به سرطان پروستات

--۲محافظت از بدن در مقابل سرطان های ریه و دهانه 
رحم

--۳ کاهش سرعت رشد تومورها
--۴ محافظت از بدن در برابر مضرات ناشی از 

رادیکال  های آزاد
--۵ محافظت از بدن در مقابل بیماری های قلبی

--۶ نقش موثر در کنترل فشار خون
)LDL( ۷ کاهش کلسترول بد خون--

--۸ تقویت بافت مفصلی برای جلوگیری از بروز آرتریت
--۹ کمک به سالمت دستگاه گوارش
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نمایندگان فیفا:

 به قوانین داخلی کشورها 
احترام می گذاریم

بین المللی  فدراسیون  نمایندگان   - ایرنا   - تهران 
فوتبال )فیفا( ضمن بازدید از گیت ورود زنان به ورزشگاه 
آزادی، اعالم کردند فیفا به قوانین داخلی کشورها احترام 

خواهد گذاشت.
با  کشور  به  ورود  آغاز  در  ایران،  به  فیفا  اعزامی  هیات 
با  جلسه  ضمن  جوانان،  و  ورزش  وزارت  در  حضور 
مسووالن این وزارتخانه و فدراسیون فوتبال، درباره نحوه 
حضور زنان در ورزشگاه آزادی بحث و تبادل نظر کردند.
این هیات سپس به اتفاق »مهدی تاج« رییس فدراسیون 
از گیت های ورودی  و  رفتند  آزادی  ورزشگاه  به  فوتبال 
زنان و جایگاهی که فدراسیون برای این قشر در ورزشگاه 

در نظر گرفته است بازدید کردند.
در این بازدید نماینده فیفا تاکید کرد ما به قوانین داخلی 
احترام  فوتبال  جهانی  فدراسیون  عضو  کشورهای  تمام 
می گذاریم و هدف از این سفر اطمینان از فراهم بودن 
مقدمات حضور بانوان در ورزشگاه آزادی برای تماشای 
بازی ایران و کامبوج و سایر دیدارهای بین المللی است.

فیفا  نمایندگان  به  فوتبال  فدراسیون  دیدار  این  در 
اطمینان داد مقدمات حضور زنان عالقه مند به فوتبال در 
بازی ایران و کامبوج فراهم است و زنان ایرانی به زودی 

برای تماشای دیدارهای فوتبال به ورزشگاه ها می روند.
بنا به اعالم مسووالن وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال 
از بازی تیم ملی فوتبال ایران و کامبوج زنان به صورت 
تاریخ  در  بازی  این  رفت.  خواهند  ورزشگاه  به  رسمی 

هجدهم مهرماه برگزار می شود.

فغانی در لیگ برتر استرالیا قضاوت 
می کند

هم  و  استرالیا  فوتبال  فدراسیون  تایید  براساس 
سی(،  اف  )ای  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  اعالم  چنین 
علیرضا فغانی یکی از داوران مطرح جهان از فصل ۲۰۱۹ 
در  رسمی  قراردادی  با  و  وقت  تمام  طور  به   ۲۰۲۰ --
لیگ برتر استرالیا موسوم به ای لیگ قضاوت خواهد کرد.
تازگی  به  نوشت: فغانی  خبر  این  تایید  با  سی  اف  ای 
و  کند  مهاجرت  استرالیا  به  ایران  از  گرفت  تصمیم 
مسائل خانوادگی را دلیل این اقدام معرفی و در نتیجه 
برای  را  قراردادی  پیشنها  استرالیا  فوتبال  فدراسیون 

قضاوت در لیگ برتر این کشور برای وی مطرح کرد.
در سطح  احترام  قابل  العاده  فوق  فغانی داوری  علیرضا 
بین المللی محسوب می شود.او در سال های ۲۰۱۶ و 
۲۰۱۸ عنوان داور سال ای اف سی را از آن خود کرد و 
به واسطه قضاوت فینال جام  استرالیایی ها  برای  شاید 
ملت های ۲۰۱۵ آسیا در سیدنی بین استرالیای میزبان 

و کره جنوبی خاطره انگیز باشد.
فوتبال  فدارسیون  داوران  کمیته  رییس  نیکو  کریس 
استرالیا با هیجانی زیاد خبر پیوستن فغانی به فهرست 
داشت:  اظهار  و  کرد  اعالم  را  استرالیا  لیگ  ای  داوران 
داشتن داوری با توانایی فغانی باعث افتخار است؛ بخت با 
ما یار بود که علیرضا فغانی و خانواده اش استرالیا را برای 
مهاجرت انتخاب کردند و از این رو گرفتن تصمیم ارائه 
پیشنهاد داوری در ای لیگ به وی، تصمیمی بسیار آسان 
بود. تجربه بین المللی او برای ما دارایی بزرگی محسوب 
شده و عالوه بر این، او می تواند داوران جوان و مستعد ما 
را آموزش دهد. مشتاقانه در انتظار دیدن فغانی با لباس 

داوری در فصل پیش روی لیگ برتر استرالیا هستیم.
فغانی نیز با شگفت انگیز خواندن پیشنهاد ای لیگ اظهار 
داشت: ترک وطن تصمیم بزرگی بود اما همچنان شاکرم 
که می توانم در یکی از لیگ های حرفه ای مطرح آسیا 
در  را  خود  ای  حرفه  فعالیت  همچنین  و  کنم  قضاوت 

سطح بین المللی ادامه دهم.

  آن زمان که رییس فدراسیون کشتی ایران با اقداماتش 
به  را  کشور  ورزش  مسووالن  و  بزرگان  توجه  کرد  سعی 
اما  می زند  ورزشکاران  به  موردی  زیان های  که  مساله ای 
در  و  آن ها می گذارد،  روان  و  روح  بر  روانی شاقی  اثرات 
آینده ای نه چندان دور ورزش کشور را فلج می کند، جلب 
کند، مثل همیشه عده ای جنجال بپا کردند و از تابو بودن 

ورود به مساله سخن گفتند.
یعنی به هنگامی که می توانستیم در یک فضای بازو شفاف 
درباره معضل بی اندیشیم، درها را بستیم و اجازه باز شدن 
دهان ها را ندادیم و کار به جایی کشید که جوان دلسوخته 
ورزش کشتی کشور ناگزیر به استعفا شد و میدان را خالی 

کرد تا شاید دیگران توفیق حل مشکل را پیدا کنند.
قراردارد  در معرض خطر  گر چه هنوز کشتی کشورمان 

در  ما  گیران   کشتی  اکثر  که  این  روزگار  عجایب  از  اما 
قرار  گیران  ایراد  توجه  سیبل  در  که   -- اخیر  مسابقات 
نکردند  پیدا  را  بعدی  مراحل  به  رسیدن  فرصت  داشتند 
آن  عجیب تر  البته  و  شد  رد  گوششان  بیخ  از  خطر  و 
از  بر زمین زد و پس  زانو  این شتر دم دروازه جودو  که 
صحبت هایی که پیرامون باخت موالیی و سفرش به اروپا 

شد، فدراسیون جهانی جودو عکس العمل نشان داد.
در خبرها آمده بود: بر اساس جدیدترین خبر فدراسیون 
جهانی جودو، کلیه فعالیت های فدراسیون جودوی ایران 
هیچ  در  ایرانی  ورزشکاران  و  درآمده  تعلیق  حالت  به 
تورنمنتی حق شرکت ندارند. هم چنین روابط اجتماعی، 
اقتصادی و تبلیغاتی، ارگان های جهانی این فدراسیون هم 

در این تعلیق گنجانده شده است.

فدراسیون جهانی این رشته ورزشی در روزهای گذشته به 
فدراسیون جودوی ایران مبنی بر حواشی پیش آمده در 

رقابت های اخیر جهانی جودو هشدار داده بود.
در روز های گذشته زمزمه هایی مبنی بر تعلیق فدراسیون 
جودو ایران شنیده می شد که اعضای فدراسیون کشورمان 

این موضوع را تکذیب کرده بودند.
البته فدراسیون جودوی ایران ۲۱ روز برای فرجام خواهی 

فرصت دارد.

سیاوش بهبودیدو کلمه حرف ورزشی

ذینفعان  برخی  که  تهمت هایی  نگران  اگر  بود؛  تلخ  خبر 
می دانند  نمایی  سیاه  را  موارد  این  روی  تکیه  و  می زنند 
یا  مادر یک کودک ۶  و  پدر  به حالی که  بگذریم، هر کس 
۸ ساله -- که فرزند دلبندش را برای شاد شدن به ورزشگاه 
برده است و حال پیکر بی جانش را بر می گرداند بی اندیشد 

حالش خراب می شود:
رئیس اورژانس تهران جان باختن یک پسر بچه ۸ ساله به 
نام عماد صفی یاری را در ورزشگاه آزادی تهران بر اثر برق 

گرفتگی تایید کرد.
دیدار  از  پس  کرد:  اظهار  باره  این  در  صابریان  پیمان  دکتر 
دو تیم پرسپولیس و صنعت نفت، یک پسر بچه هشت ساله 
تکنسین های  حضور  وجود  با  که  شده  گرفتگی  برق  دچار 
از  را  در محل، جان خود  درمانی  اقدامات  انجام  و  اورژانس 

دست می دهد.
وی درباره جزئیات مرگ این کودک نیز گفت: این پسر بچه 
۸ ساله پس از دیدار دو تیم پرسپولیس و صنعت نفت قصد 
عبور از گیت های بلیت  فروشی الکترونیک را داشته که دچار 

برق گرفتگی می شود.
عادی مان  کارهای  برای  ما  است که ظاهرا  نکته مهمی  این 
انجام  تازه آن را هم خوب  تبلیغات مبسوط می کنیم و  هم 
که  را  لیگ  از  قبل  مصاحبه های  بیاورید  یاد  به  نمی دهیم. 
مسووالن درباره آماده سازی ورزشگاه ها داد سخن می دادند. 
گیت های  و  صندلی ها  شماره گذاری  صندلی!  نصب  درباره 
برای  یعنی   -- ورزشگاه ها  به  تماشاگران  ورود  الکترونیکی 
مواردی از امکانات که وجودشان در یک ورزشگاه از بدیهیات 
است. و حال با مرگ یک کودک به وسیله برِق رها شده در 
مسیر بازگشت تماشاگران، متوجه می شویم این بدیهی نیز با 

سهل انگاری انجام شده است!
این حادثه بازتاب زیادی در جامعه و طبعا میان رسانه ها داشته 
است از جمله خبرگزاری ایسنا به این مساله اشاره کرده و 
خواستار شناسایی مقصر واقعی شده است. ایسنا با عنوان؛ چه 
کسی مقصر مرگ پسر بچه ۸ساله است؟ می نویسد: حادثه 
آبادان  نفت  صنعت  و  پرسپولیس  بازی  از  پس  که  ناگواری 
در خروجی ورزشگاه آزادی رخ داد تامل برانگیز و تاسف بار 
است، موضوعی که ریشه در »امنیت ورزشگاه« دارد. سوال 
معرفی  احتمالی  مقصران  یا  مقصر  این بار  آیا  که  است  این 

خواهند شد؟
خبر ساده و تلخ بود، جان باختن پسر بچه ۸ ساله براثر برق 
گرفتگی در خروجی گیت های بلیت فروشی ورزشگاه آزادی. 
ورزشگاه  در  کوچک  دکه ای  با  پدرش  که  صفی یاری  عماد 
بازی  از  اورژانس تهران پس  به گفته  ارتزاق می کرد،  آزادی 
پرسپولیس و صنعت نفت آبادان و هنگام خروج از گیت های 
و  شده  گرفتگی  برق  سانحه  دچار  ورزشگاه  بلیت فروشی 

جانش را از دست داده است.

موضوع امنیت ورزشگاه ها مدتی است که در محافل خبری 
و رسانه ها به طور گسترده به آن پرداخته می شود، اتفاقات 
مقوله  که  داد  نشان  فوتبال  هجدهم  لیگ  فصل  پایان  تلخ 
گرفته  جدی  چندان  فوتبال  رقابت های  برگزاری  در  امنیت 
اجرایی  برنامه  فوتبال  رقابت های  برگزاری  متولیان  و  نشده 
فینال جام  ندارند.  رقابت ها  برگزاری  برای  مدونی  امنیتی  و 
حذفی فوتبال ایران در فصل گذشته و اتفاقات تلخ اصفهان و 

تبریز موید این ادعاست.
این که  از  فارغ  آزادی رخ داده،  آنچه در ورزشگاه  اما  اکنون 
شرح ماجرا چه بوده، موضوعی است که به نظر می رسد باید 
 ۸ بچه ای  پسر  درگذشت  گیرد.  آن صورت  در  تاملی جدی 
ساله آن هم به واسطه نصب امکانات حادثه زا موضوعی نیست 

که به راحتی قابل توجیه  باشد.
در  حادثه  این  از  پس  آزادی  ورزشی  مجموعه  مدیر  سیف، 
پیمانکار  "سهل انگاری و خطای  اعالم کرده که  گفت وگویی 
به  ارتباطی  موضوع  و  شده  بچه  پسر  این  فوت  موجب 
گیت های فروش بلیت ندارد"، این در حالی است که پیمان 
صابریان رییس اورژانس تهران در گفت وگویی درباره جزییات 
این حادثه گفته که "عماد صفی یاری که پس از پایان بازی 
گیت های  از  عبور  قصد  نفت  صنعت  و  پرسپولیس  تیم های 
بلیت  فروشی الکترونیک ورزشگاه را داشته دچار برق گرفتگی 

شده و فوت کرده است".
گزارش های میدانی پس از این حادثه نیز نشان می دهد که 
فلزی  داربست های  گیت  از  خروج  هنگام  در  ساله   ۸ عماد 
این  با  صورتش  تماس  اثر  در  و  آزادی  ورزشگاه  خروجی 
میله های فلزی، دچار برق گرفتگی شده و جانش را از دست 

داده است.
روایت ها و نقل  قول ها درباره چگونگی رخ دادن حادثه متعدد 
است اما به نظر می رسد در میان این همه تعابیر و تفاسیر 
که  کرد  فراموش  را  نکته  این  نباید  حادثه  یک  از  مختلف 
برگزاری رقابت های لیگ در امنیت کامل و با استانداردهای 
منطقی حداقل توقع هواداران و فوتبال دوستان از مسووالنی 

است که رقابت های فوتبال را برگزار می کنند.
اکنون قوه قضاییه و نهادهای نظارتی نقش مهمی در روشن 
این  احتمالی  متخلفان  یا  متخلف  معرفی  و  واقعیت  شدن 

و  نظر  دقت  با  قضایی  دستگاه  که  است  امید  دارند.  حادثه 
فارغ از تصویرسازی عده ای برای کم کردن بار مسوولیت فرد 
یا افرادی، با جدیت موضوع را پیگیری و در حداقل ترین کار 
و  معرفی  را  موضوع  این  احتمالی  مقصران  یا  مقصر  ممکن، 

مجازات کنند.
را  پرپر شدن دلبندش  برابر پدری که  البته که نشستن در 
که  است  فرسایی  طاقت  کار  است،  دیده  چشمانش  جلوی 
رسانه به دلیل وظیفه اطالع رسانی اش، خود را ملزم به انجام 
و  کار  در  انگاری  سهل  آن  عمق  بخواهیم  اگر  می کند.  آن 
انجام وظیفه را درک کنیم خوبست پای صحبت پدر عماد 

بنشینیم:
پدر عماد صفی یاری، کودکی که در حاشیه بازی پرسپولیس 
اظهار  گویی  و  گفت  در  سپرد،  جان  آبادان  نفت  صنعت  و 
سال  اولین  امسال  داشت.  سن  سال   ۶ من  پسر  داشت: 

تحصیلی عماد و قرار بود از دوشنبه به مدرسه برود.
او در ادامه گفت: از انصاری فرد تشکر می کنم که در مراسم 
همراه  به  بازی  تماشای  برای  دوشنبه  کرد.  شرکت  پسرم 
تماشاگران  میان  نظم  حفظ  برای  رفتم.  ورزشگاه  به  پسرم 
داربست هایی به تیر برق متصل کرده بودند که فرزند ۶ ساله 
من آن را لمس کرد و جلوی چشمانم پرپر شد. آن شب تا 
۲:۳۰ بامداد در ورزشگاه ماندیم و مامورانی که از اداره برق 
آمدند تایید کردند که این داربست ها برق داشته است. حتی 
دادند،  انجام  بررسی هایی که  از  مسووالن ورزشگاه هم پس 
این موضوع را تایید کردند. سوال من این است که یک بچه 
۶ ساله از کجا باید بداند که آن داربست برق دارد و به آن 

دست نزند.
او افزود: از ۲ روز پیش همسرم در بیمارستان بستری شده 
است. کسانی که مقصر این حادثه بوده اند باید جوابگو باشند. 
از خون پسرم نمی گذرم و اجازه نمی دهم خونش پایمال شود. 
مسووالن باید جواب بدهند و کسی که در این ماجرا مقصر 
بوده باید اعتراف کند. چرا در روز خاکسپاری هیچ کس برای 

یک تسلیت خشک و خالی نیامده بود؟
او در پاسخ به این سوال که آیا در آن هنگام شخص دیگری 
آن اطراف تردد نمی کرده، پاسخ داد: اشخاص دیگری هم از 
آن جا تردد می کردند، اما چرا آن داربست باید برق داشته 
باشد که پسر من هنگام بازی کردن به آن دست بزند و جلوی 
چشمانم پرپر شود. یک ثانیه خودتان را جای من بگذارید. 
نفر  یک  و  بدهند  جواب  مسووالن  که  است  این  من  انتظار 
بگوید چه کسی مقصر بوده است. تاکنون به جز انصاری فرد 
که منت سر ما گذاشت و برای مراسم شام غریبان آمد، هیچ 
کدام از مسووالن و افراد فوتبالی برای یک تسلیت خشک و 
خالی سراغ ما نیامد. دیدم پسرم بغل داربست ایستاده و فکر 
کردم در حال بازی کردن است. خواستم دستش را بگیرم که 

دیدم روی زمین افتاد و ظرف ۳، ۴ ثانیه تمام کرد.

گمشده ای به نام انجام وظیفه!

شتری که در خانه جودو زانوزد!
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پیری  به  کودکی  از  شدن  بزرگ  با  افراد  توانایی 
متفاوت  مختلف  افراد  در  می تواند  و  می کند  تغییر 
افراد  داریم.  متفاوتی  توانایی  سنی  هر  در  ما  باشد، 
از اختالالت یا شرایط  به دالیل فراوانی ممکن است 
مانند  موانعی  و  باشند  برخوردار  جسمی  خاص 
محدودیت هایی  می توانند  محیطی  و  عوامل شخصی 
از  برخی  اگر  حتی  کند.  ایجاد  آن ها  فعالیت های  در 
اختالالت از نظر ماهیت آن جزئی باشند، جمع شدن 
اختالالت می توانند محدودیت های قابل توجهی را به 
فرد تحمیل کنند، همان طور که اغلب در پیری اتفاق 
نقص  دارای  مسن  افراد  همه  که  حالی  در  می افتد. 
این  بین  در  محدودیت ها  یا  ناتوانی  میزان  نیستند، 

گروه جمعیتی به باالترین میزان خود می رسد.
کودکان هم چنین می توانند نیازهای دسترسی خاص 

و یا مانعی داشته باشند.
خاص  نیازهای  از  مجموعه ای  مشتری  هر  اگرچه 
اختالالت  از  برخی  دانستن  با  دارد، می توان  را  خود 
و محدودیت های رایج مشتریان و عواقب نیندیشیدن 
به چنین شرایطی، به ما در خدمت رسانی کمک کند. 
این  از  برخی  به  زنجیره ای  صورت  به  مقاله  این 
وسیعی  طیف  از  کلی  نمای  پرداخت.  خواهد  نیازها 
افراد  است  ممکن  که  دسترسی  مختلف  نیازهای  از 
داشته باشد، معرفی می شود. این نیازها به هیچ وجه 
جامع  و کامل نیست ، زیرا همه ی شرایطی را که 
یک شخص ممکن است در آن تجربه کند را نشان 
مورد  در  کلی  دید  یک  کننده  منعکس   - نمی دهد 

آنچه به طور عمومی مشاهده می شود، است .
یا  معلولیت  از   %۷۰ که  باشید  داشته  خاطر  به 
اختالالت پنهان است - ما لزوماً آن ها را نمی بینیم، 

بنابراین هیچ پیش فرضی را در نظر نگیرید.
داشتن  برای  اصلی  مانع  گویند  می  امر  کارشناسان 
شرایط  به  مربوط  بخش  رضایت  کاماًل  تجربه  یک 
تجربه  این  که  است  محیط  بلکه شرایط  نیست  فرد 
این  بنابراین  می کند،  ناخوشایند  یا  خوشایند  را 
طرف  شود.از  برطرف  باید  که  است  خارجی  موانع 
سالخورده،  افراد  نیاز  بتوانیم  که  این  برای  دیگر، 
خانواده هایی  موقت،  معلولیت  دارای  افراد  معلوالن، 
باید بر  با کودکان مشتری ما هستند را درک کنیم 
تا   کنیم  تمرکز  دسته بندی ها  و  جنبه ها  برخی  روی 
قادر به پاسخگویی فوری و در نهایت کسب رضایت 
مشتری ها باشیم.با این وجود، توجه داشته باشید که 
گردشگران معلول، اول از همه "گردشگر" هستند و 
نکته  رفتار کرد.  با آن ها  مانند همه گردشگران  باید 
دیگری که نیاز به یادآوری آن داریم این که هر فرد 
معلول شرایط زندگی خود را طی می کند و شرایط 
خود را به روشی خاص و شخصی زندگی می کند و 
روش های منحصر به فردی برای رفع نیازهایش دارد، 
گاهی اوقات بدون آن که به طور واضح ناتوانی خود 
را نشان دهد زندگی می کند، می توانیم انواع عمده 

معلولیت را در گروه های زیر تقسیم کنیم:
◄ ناتوانی جسمی
◄ ناتوانی حسی

◄ ناتوانی ذهنی و شناختی
◄ انواع دیگر معلولیت

در این گروه ها، از زیرشاخه های از معلولیت و نیاز 
فرصت  این  در  داد.  شرح  تفصیل  به  می توان  ویژه 
شنوایی  اختالالت  به  مبتال  افراد  نیاز  بررسی  به 

می پردازیم.
اختالل شنوایی یکی از آن اختالالت پنهان است که 
است  ممکن  این  نیست.  مشاهده  قابل  اول  نگاه  در 
باشد.  کامل  ناشنوایی  یا  جزئی  شنوایی  کم  شامل 
توسط  درک  قابل  که  صدا  شدت  و  قوت  قدرت، 
نیازهای  است.  متفاوت  مختلف  افراد  در  است  فرد 
دسترسی این افراد  به طور خاص مربوط به برقراری 
ارتباط و مکالمه  و نیز دسترسی به اطالعات مرتبط 

خواهد بود.
دنیا  به  ناشنوایی  یا  شنوایی  کمبود  با  که  افرادی 
می آیند، بیشتر با استفاده از زبان اشاره ارتباط برقرار 
توسط  استفاده  مورد  اشاره ی  زبان های  می کنند. 
متفاوت  دیگر  کشور  به  کشور  از  ناشنوایان  جامعه 
است، بنابراین مهم است بدانید که بازدید کنندگان 
ناشنوایان برای اهداف تفسیری از کدام زبان استفاده 
می کنند. کسانی که با اختالل شنوایی به دنیا آمده اند 
نیز ممکن است به دلیل مشکالتی که در دستیابی به 
زبان تجربه کرده اند در نوشتن و صحبت کردن نیز 

دچار مشکل باشند.
بیشتر افراد دارای اختالالت شنوایی، در اواخر زندگی  
یعنی سالمندی دچار اختالل شنوایی می شوند. این 
زبان  در  آن ها  که  است  بعید  که  است  معنی  بدان 
بر  را  بیشتر عالمت ها  آن ها خود  باشند.  ماهر  اشاره 
آن ها  می کنند.  درک  و  تولید  مادری  زبان  اساس 
غالباً توانایی خود را در صحبت کردن حفظ کرده اند 
ارتباط  شنوا  افراد  با  خوب  نسبتاً  می توانند  بنابراین 
هم  خوانی  لب  به  قادر  افراد  از  برخی  کنند.  برقرار 

هستند. برخی افراد از سمعک استفاده می کنند.
نکاتی در مورد ارتباط با گردشگران با مشکالت 

شنوایی 
را در  تور هستید سعی کنید آن ها  راهنمای  اگر   ■
به  قادر  که  کسانی  تا  دهید  قرار  گروه  اول  ردیف 
خواندن لب هستند بتوانند توضیحات شما را راحت تر 

دنبال کنند.
■ در صورت لزوم ، قبل از صحبت کردن توجه فرد را 
جلب کنید. برای جلب توجه، مالیم روی شانه بزنید، 
سیگنال های  از  برخی  یا  دهید  تکان  را  خود  دست 

تصویری دیگر را امتحان کنید.
خوبی  نور  شما  چهره  در  که  بایستید  جایی  در   ■

وجود داشته باشد.
■ هنگام صحبت کردن مستقیم به شخص نگاه کنید.

■ اطمینان حاصل کنید که دهان شما قابل مشاهده 
باشید که هنگام صحبت کردن،  یاد داشته  به  است. 
دهان خود را با دست خود یا هر چیز دیگری نپوشانید. 

آدامس نجوید، سیگار نکشید یا چیزی نخورید.
کار  این  زیرا  نکنید،  اغراق  را  دهان خود  حرکات   ■
واضح صحبت  فقط  می کند،  دشوارتر  را  لب  خواندن 

کنید ، نه خیلی سریع یا کند.
■ صدای خود را باال و طبیعی نگه دارید. فریاد نزنید.

الزم  کامل.  اما  کنید  استفاده  کوتاه  جمالت  از   ■
نیست که  کودکانه صحبت کنید. کلمه اصلی جمله 
از تغییر  با موضوع گفتار  را برجسته کنید. در رابطه 

حاالت صورت استفاده کنید.
استفاده  کلماتی  از   ، کنید  استفاده  ساده  زبان  از   ■

کنید که به راحتی قابل فهم هستند.
از  کنید  سعی  اما  است  خوب  کتبی  توضیحات   ■
مانند  کلماتی  کنید.  خوداری  زیاد  کلمات  نوشتن 
را  معمول  غیر  کلمات  یا  مکان ها  شخصی،  نام های 

بنویسید، جایی که خواندن لب بسیار مشکل است.
که  را  کتبی  اطالعات  بودن،  موجود  صورت  در   ■
شامل توضیحات منطقه موردنظر برای توصیف به کل 
گروه است به آن ها بدهید، این کار به گردشگر کمک 

می کند تا بتواند از شما پیروی کند.
را  جمله ای  خواهد  می   شما  از  کننده  بازدید  اگر   ■
را  آن  گفته اید،  ابتدا  در  که  طور  همان  کنید،  تکرار 
تکرار کنید. ممکن است شخص فقط نیمی از کلمات 

را درک کند، و نیمی دیگر را از دست بدهد.
رادر  شنوایی  اختالالت  با  گردشگران  کنید  سعی   ■
بحث های گروهی درگیر کنید تا احساس انزوا نکنند.

■ اگر گفتار آن ها را نفهمیدید، نترسید  و از شخص 
بخواهید آن  را تکرار کند. وانمود نکنید که می فهمید 

چه می گوید.
اشاره است،  زبان  به  اگر شخصی در حال ترجمه   ■
مطمئن باشید که می تواند سرعت سخنرانی شما را 

دنبال کند.
دهید.  ارائه  گردشگر  به  را  الزم  دستورالعمل های   ■
و  هتل  آدرس  بازدید،  محل  و  ساعت  تعیین  مثل 

اقامتگاه و تلفن های شخصی و ضروری و...

امسال، پرتغال  برنده جایزه مقصد گردشگری دسترس  
حرکتی  نیازهای  که  مسافرانی  شد.  جهان  در  پذیر 
که  بدانند  باشند  عالقه مند  است  ممکن  دارند  خاصی 
سازمان  توسط   "ONCE "بنیاد  همکاری  با  پرتغال 

جهانی جهانگردی این جایزه را دریافت کرد.
تالش های خود  با  که  است  کشوری  نخستین  پرتغال 
برای ارتقاء دسترسی به خدمات گردشگری، این عنوان 
در  کشوری  به  پرتغال  تبدیل  است.  کسب کرده  را 
دسترس برای همه از اولویت های دولت این کشور بوده 
است. این برنامه در سال ۲۰۱۶ راه اندازی وتدوین شد 
ایجاد  و  توانمندسازی  گردشگری،  بخش  در  بتواند  تا 
کشور  سراسر  در  دسترس  در  سفرهای  برنامه های 
همه ی  برای  فراگیر  مقصدی  به  را  آن  و  دهد  توسعه 

مسافران با هر نیاز ویژه ای تبدیل کند.
در اروپا ۹۰ میلیون مسافر با نیازهای ویژه به مناسب 
وجود  راحت،  دسترسی  برای  خدمات  و  معابر  سازی 
به  دسترسی،  در  را  پرتغال  رهبری  جایزه  این  و  دارد 

همه ی کشور ها به طور برجسته نشان می دهد. به عنوان 
بخشی از برنامه ای که آن را به اجرا درآورد؛ابتکارات 
مختلفی از جمله نقشه های مسیرهای دسترس پذیر در 
دیده  آموزش  و  خوب  راهنماهای  و  پرتغال  از  بازدید 
برای بخش گردشگری فراهم کرده بود. برای حمایت 
خط  یک  گردشگری،  در  مناسب سازی  های  پروژه  از 
تأمین اعتبار ویژه راه اندازی شد و تاکنون ۱۱۶ پروژه 

از آن ها پشتیبانی دریافت کرده اند.
عالوه بر آن، برنامه "ساحل دسترس پذیر" پروژه موفقی 
کشوربرنامه  این  چنین  هم  گردشگر.  برای جذب  بود 
"جشنواره های دسترس پذیر" را اجرا کرد که هدف آن 
مشخص کردن رویدادهایی است که شرایط دسترسی 
افراد با نیازهای خاص از جمله زنان باردار، سالخوردگان، 
افراد معلول و افراد کم بینا را ارائه می دهد. هم چنین 
نیز   Tur4All اپلیکیشن  و  وب  جستجوی  پورتال 
راه اندازی شد که اطالعاتی در مورد هتل ها، رستوران ها 
نیاز  که  افرادی  برای  فرهنگی  رویدادهای  پیشنهاد  و 

جسمی حرکتی دارند را فراهم آورد. 
به طور حتم کشورهای زیادی برای کسب این جایزه در 

سال های آینده وارد رقابت خواهند شد. 
امید است کشور پهناور ایران -- با جاذبه های بی نظیر 
گردشگری نیز، هرچه زودتر به اهمیت موضوع گردشگری 
دسترس پذیر واقف شود و با برنامه ریزی های مدون ما هم 

بتوانیم در این بازار جهانی وارد شویم.

اراده آهنین کوهنودان نابینا قابل 
ستایش است

مجلس  در  تهران  مردم  نماینده  حسینی  سپیده 
کوهنوردان  میزبان  ملت  خانه  در  که  اسالمی  شورای 
این صعود،  اظهار داشت: خبر  بود،  فاتح دماوند  نابینای 
از  تقدیر  برای  منظور  همین  به  و  بود  کننده  خوشحال 
این افراد، آنان را به مجلس شورای اسالمی دعوت کردیم 
تا هم در جریان مشکالت آنان قرار بگیریم و هم مهمان 

صحن علنی مجلس شورای اسالمی باشند.
نماینده مردم تهران ادامه داد: نمایندگانی از این عزیزان 
این  شنیدن  شک  بدون  که  کردند  مطرح  را  مشکالت 
مشکالت الزم است اما مهمتر از شنیدن مشکالت اجرای 
راهکاری است که بتوان به وسیله آن مشکالت را برطرف 
کنیم. لذا این حضور بدون شک می تواند سرمنشا خوبی 
ورزشی  و  رفاهی  مشکالت  موانع  کردن  برطرف  برای 
معلوالن باشد. من رایزنی هایی با ۲ فراکسیون ورزش و 
فراکسیون حمایت از معلوالن انجام خواهم داد تا بتوانیم 
در حد امکان خدمت رسانی به این قشر را داشته باشیم.
حسینی در پایان یادآور شد: صعود به دماوند یک موفقیت 
بزرگ برای این گروه بود البته غلبه معلوالن و نابینایان بر 
مشکالت تنها به فتح بام ایران محدود نمی شود بلکه آنان 
توانستند در علم و سایر رشته های ورزشی و زمینه های 

هنری نیز اراده آهنین خود را نشان دهند.

دسترس پذیری وظیفه مدیریت 
شهری و حق ساکنان شهر است

رئیس کمیته شهر  بهرام،  نژاد  زهرا  تازگی خانم  به 
سازی شورای اسالمی شهر تهران و نماینده شورا در ستاد 
نیست  الزم  است:  گفته  تهران،  شهرداری  مناسب  سازی 

همه ایستگاه های مترو مجهز به آسانسور و پله برقی شود.
قانون حمایت  و  از سال ۸۳  معلوالن  قانون جامع  مطابق 
و  اماکن  تمامی  مناسب سازی   ،۹۷ سال  از  معلوالن  از 
دسترس پذیری  و  معلوالن  برای  معابر  و  عمومی  فضاهای 
آن ها، وظیفه قانونی شهرداری است و تخطی از آن تخلف 
است. لذا اگر مدیریت شهری در اجرای این قوانین اهمال 
قانونی  توجیه  چه  با  شهر،  شورای  عضو  می کند،  قصور  و 

چنین حرفی را می زند؟ 
به راستی وقتی نماینده شورا در ستاد مناسب سازی چنین 
مغایر حقوق معلوالن صحبت می کند، شکایت به کجا بریم؟

مرگ جوان نابینا در 
ایستگاه اتوبوس

نبود مناسب سازی در ایستگاه اتوبوس تندرو، باعث 
شد یک جوان نابینا دراصفهان جان خود را از دست بدهد.

این روشن دل اصفهانی در هنگام پیاده شدن از اتوبوس 
بی آر تی ایستگاه فرایبورگ در حالی که نیمی از بدن در 
اتوبوس باقی  از  اتوبوس و نیم دیگر بدن او خارج  داخل 
مانده بود با حرکت اتوبوس دچار حادثه شد و به خاطر 

شدت جراحات جان خود را از دست داد.
حیدری مدیر عامل انجمن روشن بین اصفهان گفت: این 
مناسب سازی محیط  عدم  به خاطر  تنها  دردناک  اتفاق 
برای معلولین رخ داده است و به دنبال برخورد شدید و 
اتوبوس هنگام حرکت،  با موانع موجود در مسیر  متعدد 
این روشن دل دچار صدمات شدید شده و در نهایت به 

بدترین شکل ممکن جان خود را از دست داده است.
این در حالی است که علیرضا صلواتی معاون حمل و نقل 
مسافر  گفت:  مورد  این  در  اصفهان  شهرداری  ترافیک  و 
روشن دل در حال پیاده شدن از اتوبوس بوده است، راننده 
سهل انگاری می کند و بدون این که از پیاده شدن مسافر 
اطمینان کامل پیدا کند شروع به حرکت می کند و مسافر 
دچار سانحه می شود.وی ادامه داد: پس از انتقال مصدوم 
به بیمارستان متاسفانه بر اثر شدت جراحات، این شخص 
فوت می کند. جزییات بیشتر این حادثه در دست بررسی 

است.

گردشگری برای همهشمیم عطایی

معلولیت و نحوه برخورد با آن] اختالالت شنوایی [
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ادامه از صفحه1: سرقینی تصریح کرد: وضع عوارض 
بر صادرات مواد خام معدنی بنابر دستورالعملی است که 
سران  تایید  با  جمهوری  رئیس  اقتصادی  معاون  توسط 
سه قوه و مقام معظم رهبری برپایه تصمیم کمیته پنج 
نفره ) با ترکیب بانک مرکزی، وزارتخانه های صنعت، امور 
اقتصادی، جهاد کشاورزی و اتاق ایران( اتخاذ شده و این 
کار گروه می تواند میزان عوارض را مشخص یا اخذ آن 
برای میزان  اولیه  را متوقف سازد.به گفته وی، پیشنهاد 
عوارض کنسانتره سنگ اهن ۲۵ تا ۳۰ درصد بود که با 
رقم ۲۵ درصد موافقت شد و برای دیگر اقالم معدنی نیز 

متناسب با آن عوارض مشخص شد.
سرقینی خاطرنشان ساخت: وضع عوارض سبب می شود 
تا ارزش افزوده بیشتر مواد معدنی در داخل کشور صورت 
گیرد و این موضوع با تولیدات فوالدی نقش موثر خود را 
ایفا می کند و در حقیقت یک تصمیم هوشمندانه برای 
رونق تولید محسوب می شود.وی اضافه کرد: دشمن برای 
جلوگیری از صادرات فوالد و فلزات ایران موانع بسیاری 
هیچ  خام  آهن  سنگ  صادرات  برای  اما  کرد،  ایجاد 
بلکه کشتی های بی شماری را  ایجاد نکرده،  محدودیتی 

برای حمل مواد معدنی به منطقه اعزام کرده است.
فعلی  روند  به  توجه  با  امسال  وزیر صنعت گفت:  معاون 
انتظار می رود میزان تولید فوالد به میزان ۲ میلیون تن 
از سال گذشته محقق شود. آمارهای منتشر شده  بیش 
گویای آن است که میزان تولید فوالد پارسال به حدود 
سازی  فوالد  بزرگ  واحدهای  و  رسید  تن  میلیون   ۲۵
کشورمانند فوالد مبارکه خوزستان و ذوب آهن بیش از 

۵۰ درصد تولید را به خود اختصاص داده اند.
معاون امور معادن وصنایع معدنی وزارت صنعت تصریح 
مانع  معدنی  مواد  صادرکنندگان  بداظهاری  مساله  کرد: 
برای  عیار(  )تعیین  به سطح بندی  نسبت  که  شد  آن  از 
اخذ عوارض اقدام شود، بنابراین وزارتخانه ناگزیر از صدور 
دستورالعمل یکسان در ارتباط با صادرات کنسانتره سنگ 

آهن شد.
سرقینی پیرامون نارضایتی تشکل  های مختلف معدنی با 
سیاست وضع عوارض هم توضیح داد و گفت: واقعیت این 
است که تشکل های صنفی همواره از منافع خود یا صنف 
دفاع می کنند، در حالی که دولت، منافع مردم را به عنوان 
اولویت خود در زمینه پیاده سازی سیاست های گوناگون 

مورد توجه قرار می دهد.
سرقینی پیرامون کاهش نرخ جهانی برخی مواد معدنی 

از  خارج  و  ایران  در  فلزات  قیمت  امروز  گفت:  هم 
و  می شود  تعیین  لندن  بورس  نرخ  براساس  کشور 
که  این  و  خود  ارزی  نیاز  به  توجه  با  صادرکنندگان 
مشتریان داخلی با تاخیر پرداخت ها را انجام می دهند، 

از صادرات استقبال می کنند.
برنامه  امروز  ساخت:  خاطرنشان  صنعت  وزیر  معاون 
و  دارد  رشدی  به  رو  روند  فوالدسازی  واحدهای  ایجاد 
این  می رود؛ بنابر  پیش  چشم انداز  سند  چارچوب  در 
منابع  به  آینده، چنانچه  پیش بینی می شود در ۱۰ سال 
جدید سنگ آهن دست نیابیم، مجبور به واردات هستیم.

وی گفت: کمبود و مشکالت زیر ساختی از قبیل جاده های 
دسترسی به معدن، حمل ونقل ریلی و مشکالت اسکله به 
منظور تخلیه و بارگیری مانع از آن می شود که بتوان با 
شرایط فعلی تولید فوالد را از منابع داخلی پشتیبانی کرد 

و توسعه فعالیت اکتشافی ضرورتی جدی است.
عوارض  برای وضع  گیری  تصمیم  کرد:  تصریح  سرقینی 
به ویژه سنگ آهن جنبه شخصی  صادرات مواد معدنی 
ندارد، چنانچه ایده شخصی مطرح بود به منظور حیات 
درازمدت صنعت فوالد صادرات این ماده معدنی را به طور 

کلی ممنوع می ساختم.
اصفهان  مردم  نماینده  فوالدگر  دیگر، حمیدرضا  ازسوی 
در مجلس شورای اسالمی در این خصوص گفت: صنایع 
و معادن کشور باید راهبرد توسعه داشته باشند، متاسفانه 
در این دو بخش هنوز یک سند رسمی ابالغ شده توسعه 
صنعتی و معدنی نداریم که این دو بخش بدانند باید بر 

اساس این حرکت کنند.
شورای  مجلس  ملِی  تولید  از  حمایت  کمیسیون  رییس 
می  متوجه  معادن  سند  این  اساس  بر   : افزود  اسالمی 
تامین  برای  باید  را  خود  استخراج  از  میزان  شوندچه 
صادرات  برای  سپس  و  دهند  اختصاص  داخلی  صنایع 
برنامه ریزی نمایند تا زنجیره تولید به نحو صحیح مستقر 

شده و توسعه یابد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد : صنایع معدنی برای تکمیل زنجیره ارزش خودشان 
برای  فوالدی  صنایع  لذا  و  رفتند  فوالد  تولید  سمت  به 

تولید مواد اولیه ندارند.
وی بیان کرد : باید نگاه تولیدی داشته و حامی زنجیره 
تولید باشیم. معادن باید فعال و سهم آن ها در اشتغال باال 
باشد لذا سهم یک درصدی برای معادن خوب نیست البته 
برای اولین بار سال گذشته از یک درصد عبور کردیم و 

به حدود یک و سه درصد رسیدیم اما همچنان تا هدف 
مطلوب فاصله بسیار زیادی داریم.

فوالدگر خاطر نشان کرد : با نگاهی به زنجیره تولید در 
می یابیم تا زمانی که واحدهای تولیدی داخل به سنگ 
نیاز  تامین  ابتدا  باید  باشند  داشته  نیاز  خودمان  آهن 
واحدهای داخلی در اولویت قرار گیرد و سپس صادرات. 
بنابراین قوانینی که تصویب کردیم نیز همین موضوع را 
طرح کرده  است ابتدا تامین نیاز داخل و سپس مازاد بر 

نیاز صادر شود.
وی اظهار داشت : معافیتی هم اکنون صادرات دارد که در 
قانون رفع موانع تولید گفتیم برای مواد خام این معافیت 
را برداریم. بنابراین باید بخشی از مواد اولیه را در زنجیره 
را حتی  قانون گفتیم معافیت صادراتی  ما در  نگاه کرد. 
دولت  به  و  ندهید  بود  نیاز  در کشور  ای  اولیه  ماده  اگر 
با  بازار  مدیریت  زیرا  کند  وضع  تعرفه  دادیم  اختیار  هم 

دولت است.
داخل  تولید  از  حمایت  برای  دولت   : گفت  فوالدگر 
مشکل  اندکی  تا  است  گرفته  تعرفه  وضع  بر  تصمیم 
دید  باید  اقتصادی   نگاه  با  زیرا  شود.  برطرف  صنایع 
ارزش  زنجیره  تکمیل  و  تولید  در  بیشتر  افزوده  ارزش 

است یا صادرات مواد خام.
بخش  در  اقتصادی  تبادالت  زمانی حجم  داد:  ادامه  وی 
می توانستیم  بود  باال  العاده  فوق  معدنی  و صنایع  معدن 
در بازارهای جهانی تاثیر گذار باشیم. چین بزرگترین وارد 
حجم  زیرا  است  دنیا  آهن  سنگ  کننده  صادر  و  کننده 
مبادالت و تولید آن خیلی باالست و لذا بازار رامدیریت 
در  نقش مان  و  برود  باال  ما  تولید  حجم  اگر  می کنند. 
اقتصاد جهانی ارتقاء یابد ممکن است بتوانیم به واردات 
از  آن حجم  به  که  زمانی  اما  کنیم  فکر  آهن هم  سنگ 
مبادالت نرسیدیم و مشکل داریم در منابع داخلی دولت 

باید این تعرفه ها را اعمال نماید.
نیاز است  از کمیسیون تولید ملی گفت:  رییس حمایت 
تولید  نخستین  عنوان  به  اصفهان  آهن  ذوب  از  دولت 
کننده فوالد در کشور حمایت نماید تا بتواند برای تامین 

پایدار مواد اولیه، معدن بخرد.
آهن  ذوب  در  ریل  تولید  مبحث  به  ادامه  در   فوالدگر 
پرداخت و ادامه داد: تفاهم نامه ای با حضور سه وزیر در 
ذوب آهن اصفهان منعقد شد و کارگاه نورد ۶۵۰ ذوب 
آهن نیز به تولید این محصول استراتژیک اختصاص یافت 
جلساتی نیز با حضور مدیرعامل وقت ذوب آهن و راه آهن 
نیز برگزار گردید و چند محموله از ریل نیز تحویل داده 
شد. نیاز است ذوب آهن با تمام توان انواع ریل را  تولید 
کند و راه آهن نیز خریداری نماید. برای هر دو مجموعه 
و  شود  بی نیاز  ریل  واردات  از  که  آهن  راه  است  خوب 
اقدامی نیز در جهت حمایت از کاالی ایرانی و رونق تولید 
است.تولید تیرآهن بال پهن هم اقدام خوبی بود. انشاا... 
مواد اولیه شرکت پایدار گردد تا سبد متنوع محصوالت 

نیز بیش از گذشته توسعه داده شود.
منابع: ایرنا و ایلنا

درهفته دولت افتتاح شد؛

ساختمان دهیاری وشورای 
اسالمی سوستان

معیار - گیالن - مهدیه رزاقی لنگرودی
در شهرستان الهیجان  گردشگری سوستان  روستای 
با تالش مسووالن روستا صاحب یک ساختمان زیبای اداری 

شد.

سوستان  روستای  دهیار  نژاد  ابراهیم  مسعود  گفته  به  بنا 
الهیجان، این بنادر دو طبقه و در زمینی به وسعت۳۲۰ متر 

احداث شده که هر طبقه ۱۴۷ متر مساحت دارد.
اعتبار در نظرگرفته شده برای احداث ساختمان دهیاری و 
شورای ده سوستان بالغ بر دو میلیارد و یک صد میلیون ریال 

بوده که طی سه سال هزینه شده است.
گردشگری  روستای  یک  سوستان  روستای  است؛  گفتنی 
است که تاالب زیبای آن در فهرست آثار ملی ثبت شده و 
به تاالب نیلوفرها شهرت دارد. فاصله این تاالب از دو شهر 
عمده گیالن یعنی؛ رشت و الهیجان حدود ۵کیلومتر است.

روستای سوستان یکی از بزرگترین روستاهای الهیجان در 
دارد.  درمانی  و  بهداشتی  امکانات  که  است  مرکزی  بخش 
۴۰۰۰هزار  به  خدمات  ارائه  به  عالوه  روستا  این  درمانگاه 
رسانی  نیز خدمات  اطراف  روستاهای  به  روستا،  نفرساکنان 
امروزی  امکانات  از  نیز  تاسیسات مخابرات و پست  می  کند. 

این روستا هست.

دعوت شهردارلنگرود از 
همشهریان؛

"به پویش تحصیلی 
مهر بپیوندیم"

معیار - گیالن - مهدیه رزاقی لنگرودی
تحصیلی  پویش  به  پیوستن  پیرامون  لنگرود  شهردار 
مهر گفت: طبق گزارش رسمی سازمان نهضت سواد آموزی 
کشور ۶۰ درصد خروج زود هنگام دانش آموزان دوره ابتدایی 

از تحصیل به دلیل مشکالت معیشتی و اقتصادی است.
سید مهدی رجایی با بیان این که اگر چه دولت های مختلف 
اند  داده  انجام  آموزان  دانش  تحصیل  تداوم  برای  اقداماتی 
آموزان  دانش  از  برخی  تحصیل  ادامه  مانع  متغیرهایی  اما 

شده است.
تاکنون  می دهد  نشان  آمارها  گرچه  نشان کرد:  خاطر  وی 
اغلب طرح ها برای ریشه کنی بی سوادی با پشتیبانی دولت ها 
شده  سبب  مردم نیز  همراهی  و  پذیری  امامسوولیت  بوده 

است تا بعضا عدد و رقم ها در این حوزه بهبود یابد.
شهردار لنگرود ادامه داد: با نزدیک شدن به سال تحصیلی 
جدید، طبیعتا یکی از دغدغه های مهم تیم مدیریت شهری 
در لنگرود، کودکان عزیز نیازمندی است که بسیاری از آن ها 
سرپرست ندارند و به دلیل وضعیت نامطلوب مالی از حداقل 

امکانات مورد نیاز برای ادامه تحصیل محروم هستند.
انسانی و شهروندی خودمان می دانیم  رجایی گفت: وظیفه 
که تمام تالشمان را در جهت حمایت از ادامه تحصیل این 

عزیزان به کار گیریم.
می خواهم  لنگرودی  عزیز  شهروندان  همه  از  افزود:  وی 
برای  کمک  هدف  با   ،۹۸ سال  تحصیلی  مهر  پویش  با  که 
تأمین اقالم مورد نیاز برای تحصیل کودکان نیازمند، شامل 
لوازم التحریر، کیف، کفش و سایر هزینه های تحصیل با ما 

همراهی کنند و خودشان رسانه نسل فردای ما باشند.

سورناستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
به  اشاره  با  کارآفرینی  و  کار  آینده  همایش  در 
عالی  آموزش  سیستم  گفت:  مختلف  شاخص های 
آدم هایی تربیت می کند که به درد اقتصاد نمی خورند. 
ما در پژوهش کم هزینه نمی کنیم، بلکه اشتباه هزینه 

می کنیم.
فناوری  رشد  باعث  اکوسیستم  که  این  بیان  وی  با  
کار  از جیب  اقتصادی  می شود، خاطرنشان کرد: رشد 
آفرینی بیرون می آید که پول خودش را در کسب وکار 
در  را  مردم  پول  دولتی که  نه  سرمایه گذاری می کند، 

اقتصاد هزینه می کند.

بخواهیم  اگر  کرد:  اظهار  جمهوری  رئیس  معاون 
و  دولتی  برود، چه بخش  کارآفرینی  به سمت  اقتصاد 
چه اقتصادی یک مبارزه در پیش رو دارند. البته سعی 
کردیم در چند سال گذشته ثابت کنیم اقتصاد سنتی 
بازنده است و دولت روحانی موفقیت  های قابل توجهی 

در این زمینه داشته است.
وی اعالم کرد: در حال حاضر بیش از ۴۵۰۰ شرکت 
دانش بنیان داریم که فروش آن ها سال گذشته بیش از 
تحصیلکرده  هزار   ۳۵۰ بوده،  تومان  میلیارد  هزار   ۹۰
در این حوزه کار می کنند. این موضوع نشان می  دهد 
در  و  است  رشد  حال  در  جوانان  از  حمایت  فرهنگ 

با فروش ماده خام نمی توان  دولت می دانیم که دیگر 
کشور را اداره کرد.

عوارض 2۵ درصدی برای صادرات مواد خام معدنی 

فروش شرکت های دانش بنیان در کشور
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کافه کتابحمید مزرعه --- نیم نگاه ---

سینما از دیدگاه آلن بدیو

لحطاتی با شعربه انتخاب نیما موسوی

"پژمان بختیاری"
در جهان ما دلی روشن نمی آید به دست

یک گل خندان درین گلشن نمی آید به دست
در دل تاریک دریا جستجو کن ای رفیق
گوهر اندر چشمه  روشن نمی آید به دست

دست اگر دست من و دامان اگر دامان اوست
می رود این دست و آن دامن نمی آید به دست

خوش کمر بستند یاران از پی یغما ولی
رزق موری هم درین خرمن نمی آید به دست

انتظار مردمی از خصم آهن دل خطاست
نرمی از پیکان رویین تن نمی آید به دست
این طبیعت چیزها با بی زبانی گفته لیک

قصه ای روشن ازین الکن نمی آید به دست
روزن اندیشه تنگ و چهره  آفاق،تار

پرتوی از راه این روزن نمی آید به دست
مرگ پاینده ست و ما فانی و سامان حیات
در ره این سیل بنیان کن نمی آید به دست

*****

"خاقانی"
خوش خوش خرامان می روی، ای شاه خوبان تا کجا

شمعی و پنهان می روی پروانه جویان تا کجا؟
ز انصاف خو واکرده ای، ظلم آشکارا کرده ای

خونریز دل ها کرده ای، خون کرده پنهان تا کجا؟
غبغب چو طوق آویخته،فرمان ز مشک انگیخته

صد شحنه را خون ریخته، با طوق و فرمان تا کجا؟
بر دل چو آتش می روی تیز آمدی کش می روی

درجوی جان خوش می روی ای آب حیوان تا کجا؟
طرف کله کژ بر زده گوی گریبان گم شده

بند قبا بازآمده گیسو به دامان تا کجا؟
دزدان شبرو در طلب، از شمع ترسند ای عجب

تو شمع پیکر نیم شب دل دزدی این سان تا 
کجا؟

هر لحظه ناوردی زنی، جوالن کنی مردافکنی
نه در دل تنگ منی ای تنگ میدان تا کجا؟

گر ره دهم فریاد را، از دم بسوزم باد را
حدی است هر بیداد را این حد هجران تا کجا؟

خاقانی اینک مرد تو مرغ بالپرورد تو
ای گوشه  دل خورد تو، ناخوانده مهمان تا 

کجا؟
*****

"رضی الدین آرتیمانی"
خون شد دل پاره پاره ی ما

مردیم و نکرد چاره ی ما
دادیم به کفِرزلفش ایمان
شاید که شود کفاره ی ما

بندیم ز شکوه لب و لیکن
خون می چکد از نظاره ی ما

بااین همه غم، نمی شود آب
آه از دل سنگ خاره ی ما

بستیم رضی لب و توان یافت
پیغام دل از نظاره ی ما

*****

شهریار اتفاق دوره  معاصر است
تنها  ارشاد اسالمی گفت: شهریار  و  وزیر فرهنگ 
یک شخص نیست بلکه یک اتفاق معاصر است و در شعر 
ملی،  هویت  از  بی نظیری  ترکیب سازی های  می توان  او 

قومی و دینی را مشاهده کرد.

 آیین نکوداشت روز شعر و ادب فارسی وبزرگداشت مقام 
استاد شهریاردر مرکز همایش های بین المللی برج میالد 
برگزار شد صالحی در این مراسم ضمن ابراز خشنودی 
از حضور در محفل ادب  دوستان و دوست داران شهریار 
رکن  یک  فارسی  زبان  ایرانیان  ملی  هویت  در  گفت: 

مبنایی بدون جایگزین است.
از  دیگری  بخش  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
شاعران  و  فارسی دانان  تاریخ  یادآور شد طی  سخنانش 
بگیرد  قرار  قله  در  فارسی  شعر  که  این  در  بسیاری 
سهیم بوده اند و ما در شکل گیری شعر فارسی بزرگانی 
را در خراسان مانند فردوسی، عطار، خیام و... مشاهده 
هم  آذربایجان  جمله  از  ایران  نقاط  سایر  در  می کنیم. 
نقش  فارسی  شعر  رسیدن  قله  به  در  بزرگی  شاعران 
داشته اند که از آن جمله در خطه آذربایجان به شمس 
تبریزی ها، اوحدالدین مراغی و هزاران شاعر دیگر اشاره 
کرد. بنابراین زبان و ادبیات فارسی به طور عام و شعر 
ایرانی های فرهنگ دوست و  به طور خاص ملک مشاع 

فرهنگ پرور بوده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در ادامه سخنانش با تأکید 
بر این که شهریار یک اتفاق معاصر است گفت: شهریار 
تنها یک شخص نیست بلکه نمادی است برای این که 
ببینیم چگونه به قله رسیدن شعر فارسی با خلق اشعار 
از سوی شاعران بزرگ رقم خورده است و در این میان 

شهریار نقطه ی عطفی است.

همایش هنر و تمدن حوزه هیرمند
منیژه کنگرانی مدیرکل گروه های علمی معاونت 
همایش  برگزاری  از  روز،  هنر  فرهنگستان  پژوهشی 
»هنر و تمدن حوزه هیرمند؛ شهر سوخته« خبر داد 
تهران  در  همزمان  پاییزامسال  همایش  گفت: این  و 

وزاهدان برگزار خواهد شد.
از برگزاری این همایش  منیژه کنگرانی درباره هدف 
درباره  باستان  شناسی   پژوهش های  کرد:  اظهار 
به ویژه  ایران،  در بخش شرقی فالت  واقع  تمدن های 
بخش ها  دیگر  به  نسبت  سیستان وبلوچستان،  استان 
برنامه  ریزی  شده  و  جدی  پژوهشی  و  مانده  مغفول 
درباره مطالعات باستان شناسی این استان انجام نشده 
سربه ُمهری  رازهای  مناطق  این  که  آن  حال  است. 
دارد  نهفته  خود  دل  ایران  در  هنر  و  فرهنگ  درباره 
که می تواند تاریخ تمدن و هنر ایران و بلکه جهان را 

دگرگونه کند.
باستان شناسی،  موضوعات  همایش  این  برنامه  در 
هنرهای باستانی، معماری باستانی و باورهای باستانی 
تاریخی  تاریخی(،  )آغاز  تاریخ  از  پیش  دوره  سه  در 
)دوره هخامنشی( و دوره اسالمی مورد توجه و بررسی 

قرار خواهد گرفت.
مدیرکل گروه های علمی فرهنگستان هنر به مهم ترین 
از  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره  همایش  این  دستاوردهای 
کتاب  انتشار  همایش،  این  دستاوردهای  مهم ترین 
»باستان شناسی و هنر حوزه دلتای رودخانه هیرمند؛ 
اسالمی«  دوران  تا  آغاز  از  سوخته  شهر  محوریت  با 
مدیرگروه  سجادی،  سید  منصور  سید  کوشش  به 
باستان شناسی شهر سوخته و دبیر علمی این همایش 
و  فارسی  زبان  به  جلد  دو  در  که  کتاب  این  است. 
و  شده  تهیه  صفحه   ۱۵۰۰ به  نزدیک  و  انگلیسی 
می کند،  منتشر  را  آن  هنر  فرهنگستان  انتشارات 
قرار  پژوهشی  و  دانشگاهی  منابع  مهم ترین  زمره  در 

خواهد گرفت.

ترجمه  با  بدیو  آلن  اثر  کتاب »سینما«  افکار  انتشارات 
ادریست رنجی را در ۴۰۳ صفحه، ۵۰۰ نسخه و با قیمت 

۴۵۰۰۰ تومان منتشر کرده است.
و  اشتراکی  هنری  فرم  سینما  است  معتقد  بدیو  آلن 
کارآموزی  به  که  هنرها  سایر  برعکس  و  توده هاست  هنر 
برای  سینما  درک  دارند  احتیاج  پیچیده  و  طوالنی مدت 
عوام نیز راحت است؛ به همین دلیل هم می تواند آموزش 

عمومی و هم هنر توده ها باشد.
آلن بدیو فیلسوف معاصر است و همگان او را با نظریاتش 
در حوزه فلسفه و هستی شناسی می شناسند. بدیو پیش از 
ورودش به دنیای فلسفه، سینما را شناخت و به آن دست 
یافت. او  آثاری در زمینه فلسفه و جهان و آرای فلسفی در 
باب سینما دارد و اخیرا نیز نمایشنامه ای به نام »دومین 

محاکمه سقراط« از او به فارسی منتشر شده است.
کتاب »سینما« نوشته بدیو از آن دست کتاب هایی است 
نقد  به  با سینما مخلوط کرده و  را  که بدیو کمی فلسفه 
این  در  نویسنده  است.  پرداخته  فیلم ها  برخی  تحلیل  و 
کتاب عالوه بر توضیح دادن درباره برخی از فیلم ها و آثار 
در  او  می دهد.  آموزش  و  بسط  را  موضوعی  فیلمسازان، 
گره  باهم  را  سینما  و  سیاست  فلسفه،  تاریخ،  کتاب  این 
این کتاب  را منتقل کند. هم چنین در  تا مفاهیمی  زده 
اتفاقات می ۱۹۶۸  درباره  بدیو  آلن  با  شاهد گفت وگویی 
این جنبش  در  نوع حضورش  از  او  و  فرانسه هستیم؛  در 

دانشجویی  و روند آن سخن گفته است.
سینما  بدیو  دید  از  است  آمده  کتاب  این  پیش گفتار  در 
نوعی آموزش، نوعی هنر زندگی و نوعی اندیشیدن است. 
او در سی متن مختلف که از اواخر دهه ۱۹۵۰ تا امروز را 
در برمی گیرند، از رابطه خویش با هنر هفتم نوشته است.

بود  این  در سینما  دیگر حضورش  جنبه 
که معموال فالسفه درباره اکثر موضوعات 
لحاظ  از  کنند  سعی  باید  و  می نویسند 
فرهنگی از سایرین عقب نیافتند؛ به زعم 
دیدن،  فیلم  به  عالقه  دلیل  به  هم  بدیو 
و  هنر  درباره  دانش  کسب  دلیل  به  هم 
این علت که سینما هنر معاصر است  به 
و  سیاسی  فلسفه  با  که  کسی  برای  و 
کنش مبارزاتی ارتباط دارد و این ارتباط 
دارد،  اهمیت  بسیار  معاصر  مسائل  با 
درنتیجه این عوامل باعث شده اند تا بدیو 

به سینما نزدیک شود.
ارائه  سینما  از  بدیو  که  تعریفی  بهترین 
کرده است در یکی از مقاالت همین کتاب 

گنجانده شده و او به عنوان آزمایش فلسفی از سینما یاد 
می کند. به نظر  بدیو سینما یک وضعیت فلسفی است و از 
وضعیت فلسفی مثال هایی می آورد؛ وقتی که یک روابطی 
دیالکتیکی  نیستند و حالت  رابطه  دارد که درواقع  وجود 
بین دو حد از یک نا رابطه به وجود می آید؛ در این جا ما 

یک وضعیت فلسفی داریم.
به نظر بدیو سینما این توانایی را دارد که این سنتز های 
جدید را به وجود بیاورد. در زمینه زبان، تصویر و از همه 
توده ها  هنر  سینما  که  است  این  به  بدیو  اشاره  مهم تر  
را  متناقض نما  رابطه  سینما  بدیو  دید  از  است؛  چون 
مانند فلسفه به تصویر می کشد. هنر یک مقوله اساسی و 
آریستوکراتیک است و توده ها نیز یک مقوله دموکراتیک 
است. همین ماهیت سینما از دید بدیو که هنر توده هاست 
و می تواند یک وضعیت فلسفی ایجاد کند و در عین حال 
طریق  همین  از  می تواند  هستند،   توده ها  مخاطبانش 
وضعیت  یک  سینما  باشد.  توده ها  اعتالی  برای  آموزشی 
فلسفی است و می تواند به این منجر شود که بتوانیم عین 
فلسفه را در سینما مشاهده کنیم. و به نظر او در جهان 

معاصر چنین اتفاقی نیز رخ می دهد.
به سینما  انتقادی  رویکردهای  درباره  بدیو  بخش  این  در 
به  می توانیم  رویکرد  سه  ما  می گوید  او  می کند.  صحبت 
نامشخص  را داوری  اول  بدیو رویکرد  باشیم.  فیلم داشته 
می داند که معموال نوعی نقد امپرسیونیستی عوامانه است، 
به عنوان مثال فرد می گوید من فیلمی را دیدم که از آن 
این  در  نبود.  جالب  برایم  فالن صحنه اش  یا  آمد  خوشم 
و  چیست  شما  برای  داوری  معیار  می گوید  بدیو  قسمت 
به چه  ارجاع  با  و  دارد؟  انتقادی  ارزش  نیامد چه  خوشم 
بر  ما  اصولی که  نتیجه  در  را می زنید؟  این حرف  چیزی 

مبنای آن داوری می کنیم مشخص نیست و چیزهایی که 
به آن ارجاع می دهیم یا بازی بازیگر است یا صحنه هایی 
از  بعد  و  می ماند  ما  ذهن  در  کوتاهی  مدت  که  فیلم  از 

بین می رود.
کمی  نامشخص  داوری  نسبت  به  مقداری  دوم  رویکرد 
نام  مشخص  داوری  را  آن  و  می شود  محسوب  پیشرفته 
کارگردان ها،  نام  ارجاع  با  را  داوری  این  فرد  و  می نهد 
ولی  می دهد  انجام  فیلم  مشخص تر  و  هنری تر  مسائل 
و  است  نام  می ماند  انسان  ذهن  در  که  چیزی  درنهایت 
طی مدت طوالنی به فراموشی سپرده می شود. اما رویکرد 
ما  که  است  این  بدیو  دید  از  داوری  درست  شیوه  سوم، 
فیلم را براساس اصول انتقادی و تکنیکی استفاده کرده و 
از مسائلی که برای اهل فن مشخص است صحبت کنیم. 
و  ادبیات  از  بیان می کند  را که  نمونه هایی  او  هم چنین 

هنرهای دیگر است.
یا   آشیل  از  بزرگی  اثر  از یک  ما  این که  بدیو می گوید 
ایفا  نقشی  نمی تواند  آمد  خوشمان  یونانی  تراژدی های 
کند، چون این اثر آنقدر اثر بزرگی است که این که کسی 
آن را دوست داشته باشد یا نه مضحک به نظر می رسد؛ 
و بعد از آن هم اگر بخواهیم این فیلم یا اثر هنری بزرگ 
اثر برای داوری به کار ببریم  با استناد به نام صاحب  را 

چندان پیشرفتی نکرده ایم.
در این اثر آلن بدیو در سی متن که از اواخر دهه ۱۹۵۰ 
تا امروز را در برمی گیرند، از رابطه  خویش با »هنر هفتم« 
نوشته است. این متون سیری گسترده از سینمای هنری 
پنجاه سال اخیر در دسترس قرار می دهند، از فیلمسازان 
تا  گودار(  تاتی،  اولیویرا،  برسون،  )مورنائو،  مدرنیته 
ماگنولیا،  )ماتریکس،  امریکایی  معاصر  فیلم های  شماری 
چند  کنار  در  بی عیب ونقص(،  دنیای 
 ،۶۸ سینمای  دوبور،  )گی  نادر  تجربه 
و  غیره(  و  فودر  گروپ  مبارز  فیلم های 
مشخصه های  درباره   تحلیلی  مقاله های 
فیلمسازان  فرانسوی،   کمدی  فیلم  
سوئیس  سینمای   دوم«،  »مدرنیته   
به مثابه مظهر »بی طرفی سینمایی«، در 
به مثابه  فیلم  »دیالکتیک حکایت«،  باب 
»ماشین فلسفی«، سینما به مثابه »مظهر 
موشکافانه  بحث های  و  دموکراسی« 
فیلمسازان  و  فیلم ها  بسیاری  درباره  
برجسته  دیگر، از جمله میزوگوچی، اوزو، 
روسلینی، ویسکونتی، هیچکاک، هاکس، 

آنتونی مان و عباس کیارستمی.

معرفی کتاب
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شماره 95 --- جدول و سودوکو ---

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

افقی:
۱- در حال دویدن- تاخیر- از قسمت های گوش بیرونی ۲- اسباب خود بینی- شهری در استان فارس- باطل کننده ۳- سخاوتمند- باالی سقف- وتد- شیوه ۴- مساوی- سیمی که جریان خروجی از وسیله را به مولد بر می گرداند- حسد- عالمت 
جمع ۵- از درختان جنگلی- عمارت عالی- درخت همیشه سبز ۶- باد خنک- مرعوب- نوعی نوشابه ۷- حرف ندا- روستا- سخن چین- عمارت عالی ۸- عالمت مفعولی- وسیله ای که جریان های الکتریکی غیر مجاز را قطع می کند- بهترین 
جایگزین برای شوفاژ خانه ها- چهره شطرنجی! ۹- ذهن و خاطر- تایلند سابق- اشاره به دور- جایز ۱۰- دسته- صد ازدن بی ادبانه- شهر ارگ خشتی- دندانساز ۱۱- مزد- شیوا- از فلزات ۱۲- شهری در فرانسه- نخست- شعله آتش- ضمیر 

وزنی ۱۳- اشاره به نزدیک- بر سر و کمر می بندند- تیره وکدر- محموله ۱۴- کشتار سیاسی- معمار برلینی و طراح نمایشگاه سیمان زوریخ- قسمتی از پا ۱۵- تسهیالت بانکی- از مصالح ساختمانی
عمودی:

۱- سدی در استان کرمانشاه- برج عظیم هرمی شکل که برای اولین بار در شهرهای سومریان ساخته شد ۲- آرزوانه- از درجات نظامی- وزارتخانه 
سوخت ها ۳-رشته کوه امریکا- شغا بخش بیمار- نغمه ۴- عدد منفی- اسم- سیالب- شهر بناهای ماندگار در ایتالیا ۵- همراه اتصاالت به کار می رود- 
ظرف پذیرایی- سیرت ۶- واسطه بین خریدار و فروشنده- وسیله ای  برای تعویض هوا- حباب برق ۷- اهلی- فساد و بدی- زیارت کننده- گل سفید 
که با آن دیوارخانه ها را سفید کنند ۸- اثر رطوبت- تنبل- آب بند- دست عرب ۹- واحدی در وزن- وسیله ای جهت انتقال افراد در سطوح هم تراز و 
با ارتفاع کم- حرف همراهی- از خزندگان۱۰- صومعه- محروم- سبیل و موی باالی لب ۱۱- تر نیست- صندلی اسب- نوعی سیم ۱۲- درخت زبان 
گنجشک- سوغات کرمانشاه- محبت- از حروف زبان انگلیسی ۱۳-شیشه ازمایشگاهی- اکنه- طناب- ترسی در ماشین! ۱۴- از قسمت های درونی 

زمین- رود خوزستان- دریایی در اروپا ۱۵- یکی از بزرگترین کاخ های آسیای مرکزی در ازبکستان- روستایی در نزدیکی نوسود

  ۱۵  ۱۴   ۱۳  ۱۲    ۱۱   ۱۰    ۹     ۸    ۷      ۶     ۵     ۴     ۳     ۲      ۱
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵

باند زورگیران به سرکردگی 
دختری ۲0 ساله

چهارم  پایگاه  رئیس  نثاری  کارآگاه  سرهنگ 
 ۹۷ سال  اسفندماه  در  گفت:  پایتخت  آگاهی  پلیس 
شکایتی  و  مراجعه  نارمک   ۱۲۷ کالنتری  به  فردی 
تلفن  گوشی  دستگاه  یک  عنف  به  سرقت  بر  مبنی 
همراه سامسونگ به ارزش ۴ میلیون ریال مطرح کرد 
و اظهار داشت: در حال عبور از خیابان گلستان بودم 
که خانم جوانی به من نزدیک شد و خواهش کرد که 
تلفن همراهم را برای تماس به او بدهم. اما به محض 
پا به فرار گذاشت، وی را تعقیب  ام،  دریافت گوشی 
کردم که ۲ نفر مرد جوان حدودا ۲۰ ساله با استفاده 
از چاقو و قفل عصایی من را مورد ضرب و شتم قرار 
دادند و پس از فرار آن خانم هر ۲ مردجوان با یک 

دستگاه خودروی پراید سفید از محل گریختند.
به  اطالعاتی  پایش های  در  افزود:  انتظامی  مقام  این 
دست آمد که خودرو متعلق به فردی به نام پرویز ۲۱ 
ساله و دانشجو است.با دستگیری اولین متهم پرونده، 
از شاکی برای شناسایی سارق گوشی دعوت شد و با 
مراجعه به پایگاه چهارم و مواجهه حضوری، پرویز را 
به عنوان یکی از سارقان مورد شناسایی قرار داد. وی 
به ناچار لب به اعتراف گشود و اظهار داشت: با سارا 
۲۰ ساله در خیابان آشنا شدم. با توجه به مشکالت 
استفاده  با  مالی که هر ۲ داشتیم سارا پیشنهاد داد 
از تهدید و زور دست به سرقت بزنیم، به همین دلیل 
به یکی از دوستانم به نام عابد ۲۲ ساله که در محله 
انجام  در  تا  دادم  پیشنهاد  داشت،  خیاطی  مغازه  ما 

سرقت ها با ما همکاری کند.

۷ شناسنامه جعلی برای ازدواج با 
۷ زن! 

تلویزیونی  برنامه  یک  در  انتظامی  نیروی  مامور 
درباره علت عجیب جعل شناسنامه توسط یک متهم 

صحبت کرد.
شبکه  مسوول«  »مدیر  برنامه  مجری  دالوری  محمد 
با   برنامه همراه  این  پنج سیما، در جدیدترین قسمت 
تهران  انتظامی  نیروی  فرمانده  سردار حسین رحیمی 

بزرگ به مراکز پلیس های تخصصی رفت.
در این بازدید، مامور بخش آزمایشگاه فیزیک تشخیص 
هویت نیروی انتظامی، روایتی جالب از فردی که برای 
را  بود  کرده  کردن، ۷ شناسنامه جعل  ازدواج   بار   ۷

بیان کرد.
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جواب شماره قبل

آقا من بچه که بودم خیلی شر بودم! یک بار زردچوبه 
قاطی کردم  لیمو و دارچین و شکر رو  و نمک و آب 
توت هایی  رو  چکوندم  رفتم  بعد  سرنگ  یه  تو  ریختم 
که مامان بزرگم گذاشته بود خشک بشه. یه خوردشم 

ریختم تو ظرف آب لیموی مادربزرگم. 
یک بار مهمون اومد از اون توت ها براشون اورد هرکی 
آب  دهنشو  می رفت  سریع  می خورد  توت  دونه  یک 

می کشید.
آقا منم که داشتم از خنده مبال رو می جویدم.

مادربزرگم هم فهمید قضیه از کجا آب می خوره با جارو 
افتاد دنبال من...

...عجب جانوری بودی تو!

☺☻☺☻☺

یادش بخیر، یک روز داشتم از کالس زبان برمی گشتم 
وفتی رسیدم خونه، در را با شدت باز کردم و در حالی 
که داشتم می اومدم داخل، بلند داد کشیدم حااااااامد 

پهالاااااانهههههه!
خانومش  و  پسرش  و  همسایمون  دیدم  وای...بعدش 
بودن  کرده  سکوت  همشون  خالصه  خونمون.  اومدن 
نگاه  من  به  شده  گرد  چشمای  با  بابام  و  مامان  با  و 

می کردند.
و از اونجایی که من خیلی پررو تشریف دارم به روی 
خودم نیاوردم گفتم ببخشید مثل این که اشتباه اومدم 

و درو بستم و رفتم 
تازه وقتی  بابام کلی دعوام کردند....  اون روز مامان و 
پسر همسایمون رو می بینم فقط سرمو می اندازم پایین 

از کنارش رد می شم !

☺☻☺☻☺

وقتی کالس اول بودم خیلی از بچه های کالسمون بلد 
نبودند مقنعه سر کنند. معلممون یک

روز اومد یادمون بده.همون طور که داشت توضیح می 
داد من فهمیدم که خودش مقنعه شو پشت رو سرش 

کرده.
مقنعه  خودتون  شما  گفتم:خانوم  یرگشتم  پررو  پررو 
ما  یاد  دارید  وقت  اون  کردین  سر  اشتباه  رو  تون 

میدید؟؟؟؟؟
نمی دونم چرا بیرونم کرد!!!!

ناراحت شد یعنی؟؟؟؟؟

☺☻☺☻☺

اینی که میگم واقعیت دارد:
یک روز با مامی و ددی رفته بودیم خونه ی خاله )ازین 
وره و ازونوره( یه پسر خاله دارم گودزیال جلوش لنگ 
میندازه! حاال بماند که چقد انگشت تو سوراخ دماغم 
حاال  سالگی   ۴ میره  امسال  آبان  تازه  غیره؟  و  کرد 
شوخی، شوخی به خالم گفتم ابیج )کلمه ای هست که 
در بچگی به خالم می گفتم و هنوز تو دهنمه( بستنی 
ندالیم  پال  گفت  برگشت  گودزیال  یهو  نه.  گفت  داری 
داریم ۲تا هم داریم وقتی رفت بیاره خالم گفت این هر 
موقع ما بستنی نداشتیم از یه سوراخ، سمبه ای بستنی 
در میاره! وقتی آورد من دندونامو ریخته بودم تو سطل 

آشغال از بس دیواراشو گاز زده بودم

☺☻☺☻☺

خودم  تابرای  بودم  رفته  تنهایی  پیش  چندوقت 
شلواربخرم بعدازکلی گشتن رفتم تو یه بوتیک شلواری 
خواستم  می  که  هنگامی  کردم.  میخواستموپیدا  که 
پولشو بدم فروشنده هی می گفت که قابل نداره وازاین 
حرفا اماوقتی دیدکه دوتومن ازپولم کمه چنان آبرویی 
بهش  تا  داد  بهم  دوتومن  خدایی  بنده  یه  بردکه  ازم 
ازم  لباس خودمم  وگرنه  نداشته  قابل  تازه خوبه  بدم. 

می گرفت. واال...!

☺☻☺☻☺

که  باهاش  بود.  زرنک  خیلي  داشتیم  رفیق  یه  ما  آقا 
مي رفتیم بیرون، موقع دادن سهم ها مي کفت من فقط 

کارت دارم اگر مي خواهید کارت بکشم!!!
به  هرچی  بیرون.  بریم  خواستیم  مي  ما  دفعه  یک 

دومادمون گفتیم اینو نیار گفت بامن ...
بابا  این  شد  که  پول  و  سهم  موقع  سر  آخر  خالصه، 
دوباره دبه کرد. دوماد ماهم بلند شد از تو ماشین کارت 

با اشک و آه، کارت  باباهم  خوان سیار رو آورد و اون 
کشید!!!

☺☻☺☻☺

عطسه که خیلي بلند باشه، جوابش زهر ماره، نه عافیت 
باشه 

☺☻☺☻☺

که  گردم  می  معتبر  نقل  و  حمل  شرکت  یک  دنبال 
مرده شور اوقات فراغتمو ببره!!!

☺☻☺☻☺
رو هم  پتو  از  عبور  قابلیت  پشه های خونمون  جدیدا 

بدست اوردند در حد کریس آنجل!
گفت..:ماااااااااااااااااااایند  گوشم  در  اومد  یکیشون 

فرییییییییییک...!!!

☺☻☺☻☺

روباهی موبایلی دید به دست گرفت و زود پرید. زاغ از 
باالی درخت گفت پایین آنتن نمیده بده برات شماره 
به جای  این  زاغ گفت:  داد  رو  موبایل  تا  روباه  بگیرم. 

قالب پنیر سوم ابتدایی!!!

☺☻☺☻☺

از تشیع جنازه پدر بزرگم برمی گشتیم عمه ام داشت 
اقوام  از  یکی  کشت.  می  ناراحتی  شدت  از  خودشو 
عمه  یکهو  قشنگه.  موهات  مدل  چقدر  عزیزم  گفت؛ 

ـَـه ِد تازه االن بهم ریختس!!! صاف نشست گفت؛ ِد ن



خانه موزه شهریار؛  نیازمند توجه 
جدی تر

طراح  و  محقق  دوست  شعر  اصغر  علی   -- ایرنا 
نامگذاری روز شعر و ادب فارسی به نام شهریار، گفت: 
خانه موزه شهریار در تبریز می تواند یکی از جاذبه های 
مهم برای جذب گردشگران داخلی و خارجی باشد از این 
رو این مکان نیازمند توجه جدی تر سازمان های مرتبط 

و دست اندرکار است.
سالگرد  امین  و  سی  با  همزمان  شعردوست  اصغر  علی 
درگذشت استاد سخن شهریاردر مورد مطرح شدن خانه 
موزه شهریار این سخنور و شاعر معاصر به عنوان یکی 
خانه  تأسیس  البته  افزود:  گردشگری،  های  جاذبه  از 
تبریز  در  دنیاست،  در  پرسابقه  امری  مشاهیر  موزه های 
با خانه  از آن هم  با خانه استاد شهریار آغاز و بعد  هم 
دنبال  اعتصامی  پروین  مثل  شخصیت هایی  موزه های 
شده تا با جدیت تداوم یابد چرا که تبریز مولد بسیاری 
که  بوده  هنری  و  فرهنگی  دینی،  علمی،  شخصیت  های 
هنوز نشانه های آن ها در خانه هایی که زندگی کرده اند، 

وجود دارد.

همکاری ایران و اتریش در حوزه 
گردشگری

اتریش  سفارت  فرهنگی  معاون  ریگر،  الکساندر 
بین المللی  سمپوزیوم  خبری  نشست  در  تهران،  در 
با  گفت:  گردی  طبیعت  محوریت  با  پایدار  گردشگری 
گردشگری  حوزه  در  ایران  و  اتریش  که  این  به  توجه 
تشابهات زیادی دارند و اتریش در دو حوزه گردشگری 
فرهنگی و طبیعت گردی پیشرو است، ایران می تواند در 

حوزه طبیعت گردی از تجربیات اتریش بهره مند شود.
عنوان  به  گفت: دماوند  اتریش  سفارت  فرهنگی  معاون 

نماد کوهستان های ایران برای ما بسیار مهم است. 
نکته دیگر این که بیشتر کوه های ایران از نظر تکنیکی 
صعود آسانی دارند و این موضوع نقطه مثبتی در جذب 
گردشگر تلقی می شود. دماوند به لحاظ امکانات طبیعی 
شاهد  اما،  داراست  را  گردشگر  جذب  آمادگی  منطقه 
به  توجه  عدم  و  پایدار  گردشگری  حوزه  در  مشکالتی 

محیط زیست در این منطقه هستیم.

ریگر تاکید کرد: اگر ایران قصد دارد دماوند را به عنوان 
کند  ثبت  یونسکو  در  خود  جهانی  میراث های  از  یکی 
حفظ  حوزه  در  باید  است،  خوبی  بسیار  هدف  این  که 
نیز  پایدار  گردشگری  و  زیست  محیط  استانداردهای 
تالش های الزم را انجام دهد و برای رسیدن به این هدف 

همسو با استانداردهای جهانی پیش برود.
معاون فرهنگی سفارت اتریش تصریح کرد: تبادل استاد و 
گردشگر در زمره بخش هایی است که تحریم ها نمی توانند 
آن را تحت تاثیر قرار دهند و ما هیچ مشکلی در این حوزه 
نداریم. عالوه بر این، به تازگی با مسووالنی از پنج کشور 
دیگر اتحادیه اروپا از دیگر مناطق طبیعت گردی بازدید 
و مردم بخش های  فرهنگ  با  داریم  کردیم. چراکه، قصد 

مختلف ایران آشنا شویم و آن را معرفی کنیم.  
در  اتریش  و  ایران  راهبردی  همکاری های  افزود:  ریگر 
خواهد  ادامه  مشترک  گروه های  کار  تشکیل  راستای 
داشت و در سمپوزیوم پیش رو استادانی از اتریش برای 
حضور در دو کارگروه آب، محیط زیست و گردشگری به 

ایران سفر خواهند کرد.
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"روز ۱۳ شهریور سال ۹۸، یک فرد نابینا در اصفهان جان 
خود را از دست داد"

احساس  یا  نگرانی  شاید  تنهایی،  به  جمله  این  شنیدن 
تاسف  فقط  است  ممکن  نکند.  ایجاد  ما  در  را  خاصی 
او مردی  اگر بشنویم که  اما  انسان.  از فوت یک  بخوریم 
حدودا ۴۰ ساله بوده که هنگام پیاده شدن از "بی آر تی" 
افتاده  برایش  اتفاق  این  اصفهان  ایستگاه های  از  در یکی 
است، شاید کمی به موضوع حساس تر شویم. وقتی اخبار 
را پیگیری کنیم، می شنویم او هنوز از اتوبوس پیاده نشده 
و  می افتد  راه  به  امر  این  به  توجه  بدون  راننده  که  بوده 
خوب، نتیجه پر واضح است. مرد جوان تعادل خود را از 
دست داده، زمین می خورد، سرش آسیب می بیند و نهایتا 

جانش را از دست می دهد.
و  صدا  شبکه های  از  یکی  تلفنی  مصاحبه  از  بخشی 
سیما با مدیرعامل شرکت اتوبوس رانی اصفهان را که در 
شبکه های مجازی دست به دست می شد دیدم. مسوول 
رانندگان  توسط  اتوبوس ها  مناسب  پارک  امکان  محترم، 
امری غیرممکن می دانست!  را  انسانی هستند  نیروی  که 
وقتی به این جمله بیشتر فکر می کنم، نکته ای در درون 

آن آزارم می دهد. چرا این مهارت کاری ناممکن است؟
شاهد  اروپایی،  کشورهای  برخی  به  سفرم  تجارب  در 
مثال  بوده ام.  ویژه  نیاز  با  افراد  برای  شرایط  مناسب بودن 
که  فردی  که  می کنند  پارک  طوری  اتوبوس ها.  همین 
کالسکه به همراه دارد، روی ویلچر و یا نابینا است، بتواند 
سوار شود. ارتفاع ایستگاه و اتوبوس طوری طراحی شده 
و  می گیرند  قرار  یک سطح  در  دو  این  توقف  هنگام  که 
می توان داخل شد. راننده این اتوبوس ها هم انسان هست. 
زن، مرد، سیاه، سفید، پیر یا جوان. و خوب، همه آن ها 
طوری توقف می کنند که افراد بتوانند با هر ویژگی سوار 
شوند. و احتماال مدیر حمل و نقل یکی از این شرکت های 
اتوبوس رانی این چنین نظری که مدیرعامل اتوبوس رانی 

اصفهان دارد را ندارند!
اتفاق  ایران  در  واقعا  است  گفته  او  که  چیزی  آن  اگر 
می افتد، باید چند مرحله عقب تر برویم. به جایی که فرد 
اتوبوس  ایستگاه  برای طراحی یک  دارند  افرادی قصد  یا 
دیگری  فرد  هر  یا  معلولین  برای  باشد  دسترس پذیر  که 
با هر شرایط و نیازی، برنامه ریزی کنند. اگر واقعا امکان 
مماس شدن اتوبوس و ایستگاه وجود ندارد، پس در هنگام 
طراحی به اندازه کافی به این موضوع اهمیت داده نشده 
است. از نظر من این موضوع ربطی به دانش ندارد، چرا که 
ما از نظر دانش ضعیف نیستیم و افراد متخصص زیادی 
فعالیت  مناسب سازی  یا  شهرسازی  حوزه  در  ایران  در 
می کنند. آنچه این جا وجود دارد شاید از نوع مشکالت 

مدیریتی و برنامه ریزی برای این امور باشد.
در صفحه اینستاگرام دوستی از اصفهان، خواندم این آقا 
در انجمنی مربوط به نابینایان در اصفهان فعالیت می کرده 
انگلیسی داشته و  است. دانش کامپیوتر، نرم افزار و زبان 
در زمینه آموزش به افراد نابینا برای استفاده از ابزارهای 
تکنولوژی فعالیت می کرده است. البته که اگر هیچ کدام 
کم  انسان  بودنش  ارزش  از  بود،  نکرده  را هم  کارها  این 
خواندم،  هم  را  جزییات  این  وقتی  حال  این  با  نمی کرد. 
بیشتر برای از دست دادنش برای خودم و سایرین متاسف 

شدم. 
مفاخر  "انجمن  وبسایت  در  و  زدم  اینترنت  در  چرخی 
و  نابینا  نفر  ۵۵۰هزار  تعداد  که  خواندم  ایران"،  معماری 
کم بینا در ایران زندگی می کنند. و در ادامه این توضیحات 
باید  را اضافه کرده است: "این تعداد، آن قدر هست که 
برای  و  گرفت  نظر  در  شهری  برنامه ریزی های  در  را  آن 
جامعه  افراد  از  گروه  این  خاص  نیازهای  به  پاسخگویی 
در فکر چاره و تدبیر بود و در حوزه شهرسازی و طراحی 
شهری و در حوزه طراحی شبکه ارتباطی در هر شهر که 
عامل ارتباطی تمامی فضاهای شهری است، باید این گروه 
را در نظر گرفت. بنابراین نمی توان از کنار مناسب سازی 
جزء  که  شهروندان  همه  حرکتی  مسیرهای  و  پیاده روها 
آن  اصلی  وکارکردهای  است  شهری  معابر  شبکه  اصلی 
بی  است،  وتفریح  روی  پیاده  مکث،  خرید،  دسترسی، 

تفاوت گذشت". 
این  از  مراتب هم کمتر  به  رقم  اگر  نظر من  از  البته که 
شهری  امکان  مناسب سازی  برای  باید  باز  بود،  مقدار 
محاسنی  از  یکی  می شد.  فکری  عمومی  نقل  و  حمل  و 
که توجه به کدهای دسترس پذیری دارد این است که با 
مناسب شدن یک خدمت یا مکان برای یک گروه خاص، 
گروه های دیگری هم می توانند از آن شرایط بهره ببرند و 
عمال تعداد بیشتری از افراد در این زمینه به حقوق زیست 
ابتدای  در  وقتی  دارم  عقیده  البته  من  می رسند.  خود 
ساخت یا تغییر مکانی بتوانیم از مشاوره تعداد بیشتری از 
این گروه ها استفاده کنیم، نهایتا دست آورد بهتری داریم 
که در آینده هزینه تغییر آن مکان برای سایر گروه ها را 
هم پایین می آورد. هرچند این روش ممکن است در ابتدا 
ادامه  در  ولی  شود،  بیشتر  هزینه  یا  و  کار  کندی  باعث 
کشور  یک  برای  مالی  حتی  و  افراد  جانی  هزینه های  از 

خواهد کاست.

گردشگری  در  نابینایان،  برای  مناسب سازی  امر  اهمیت 
هم  به  صنعت  یک  گردشگری  دارد.  ویژه ای  اهمیت  نیز 
زنجیره  این  قسمت های  از  یک  اگرهر  که  است  پیوسته 
ممکن  داده ایم.  دست  از  را  گردشگر  عمال  ببیند  آسیب 
توری گران  بتواند  یافته  از یک کشورتوسعه  است فردی 
تهیه کند، به ایران بیاید و با لیدر خصوصی و اتومبیل های 
مناسب شده به گشت بپردازد. شاید بتواند هتلی گران که 
ممکن است آماده باشد، برای او تهیه کند. شاید با خدمات 
نهایت  بازدید کند. و در  از مکان های دیدنی  بتواند  ویژه 
به کشورش باز گردد. ولی کسانی که بتوانند این چنین 
اگر  از طرفی  و  نیست  زیاد  تعدادشان  بکنند  هزینه هایی 
هم باشد، الزاما همه آن ها عالقه به سفرهای گروهی و تا 
حد زیادی برنامه  ریزی  شده را ندارند و می خواهند برنامه  
ریزی منعطف تری برای خودشان داشته باشند. این گروه 
احتماال با شنیدن اخباری از این دست، به راحتی ایران را 

یک هدف برای سفرهایشان در نظر نمی گیرند.
سنگ  پیاده رو  مسیرهای  از  بخشی  در  انقالب  خیابان 
به  مربوط  سفید  عصای  توسط  لمس  مناسب   فرش هایی 
آن ها  برای  چه قدر  نمی دانم  من  البته  دارد.  را  نابینایان 
خیابان  این  در  که  زیادی  سال های  است. طی  کاربردی 
حال  در  را  فردی  ندارم  خاطر  به  کرده ام،  آمد  و  رفت 
ایجاد  برایم  باشم. سوالی که  این بخش دیده  از  استفاده 
شده این است که آیا این خیابان محل رفت و آمد معمول 

این افراد نیست یا به اندازه کافی این سنگ فرش مناسب 
نیست؟ و یا جای دیگری از زنجیره، حلقه ای را ندارد و کار 
اصال به آن جا نمی کشد که آن فرد نابینا به انقالب برسد! 
در پارکی به نام خوارزم در شهر تهران هم مسیری برای 
پیاده روی نابینایان وجود دارد که در بین راه با میله هایی 
مسدود  می شود،  موتور  عبور  مانع  که  آهنی  و  کوتاه 
است. من تصور می کنم این میله ها می تواند مانعی برای 
نابینایان هم باشدو حتی خطری برایشان محسوب شود. 

جوی  به  مسیرها  این  از  برخی  که  دیدم  عکس هایی  در 
آب می رسد و در ادامه اش پلی ندارد. یعنی فرد نابینا اگر 
اشتباها به این مسیر اعتماد کند تا راهش را از روی آن ها 

بیابد، احتمال دارد در جوی آب سقوط کند. 
در مشهد هم یکی از این مسیرهای به ظاهر مناسب شده 
انسان  با مسیر دوچرخه تداخل دارد. تصور برخورد یک 

نابینا و یک دوچرخه خیلی خوشایند نیست.
نابینایان  برای  مناسب سازی  روش های  از  یکی  فقط  این 
است. موضوع صدای هشدار در کنار چراغ راهنمایی عبور 
برای  برقی  پله   یا  آسانسور  مناسب  ورودی  پیاده،  عابر 
متروها، داشتن مسیر عالمت گذاری شده در مترو، داشتن 
بوق هشدار هنگام بسته شدن درهای قطار، امکان وجود 
واگن یا فضایی مجزا برای این افراد که در بین جمعیت 
آسیب نبینند و...، همگی نمونه هایی از یک شهری است 
که می تواند تنها برای یک گروه با نیاز ویژ مناسب باشد و 

آن گروه را از زندگی در سطح شرح حذف نکند.
این  می تواند  مختلف  شهرهای  در  امر  این  گسترش 
اطمینان خاطر را به افراد بدهد که در صورت سفر کردن 
هم می توانند تا حدودی با خیال راحت وارد خیابان شوند. 
اگر هتل ها و مقاصد گردشگری هم بتوانند این کدها را 
پیش  زنجیره  این  تکمیل  به سمت  کنند، کم کم  رعایت 
می رویم. و نتیجه ی آن می تواند گسترش تعداد سفرهای 
افراد نابینا باشد که در نهایت؛ هم حقوق آن افراد رعایت 
شده است، و هم کسب وکارهای گردشگری به این بخش 
بیشتری  گروه های  و  افراد  هرچه  یافته اند.  بازار دست  از 
خودشان را در این امر به عنوان مسوولیت اجتماعی سهیم 
مناسب سازی  را  زنجیره  این  از  بخشی  یک  هر  و  بدانند 
کل  وصل شدن  برای  هم  به  می توانند  نهایت  در  کنند، 

جریان کمکی کرده باشند.
دارد.  اساسی  نیاز  نقطه چند  این  به  رسیدن  نظر من  از 
می دهند  ارائه  خدمتی  که  افرادی  از سمت  اراده ای  اول 
شود.  ایجاد  باید  دارند  شهرسازی  روند  در  مسوولیتی  یا 
این زمینه و متخصصین  توانمند در  افراد  در قدم بعدی 
برای ارائه نظر همراه باشند. اما نظر آن ها بدون مشورت با 
گروهی از نابینایان، از نظر من به نتیجه پایداری نخواهد 
رسید. به همین دلیل قدم سوم را همراه کردن افراد نابینا 
در این طرح ها می بینم که تایید آن ها می تواند کمک به 
بهتربودن این اتفاق کند. و در نهایت هم اطالع  رسانی از 
این امر به مردم کمک می کند بتوانند مکان های مناسب 

را پیدا و از آن ها استفاده کنند.

نابینایان و شهرسازی مناسب


