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رشدتولید کاالی صنعتی وحقوق 
دولتی معادن

عملکرد پنج ماهه تولید صنایع معدنی نشان می دهد 
درصد   ۱۳.۷ متوسط  طور  به  منتخب  کاالی   ۹ که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است؛ 
باالترین میزان افزایش در این دوره مربوط به ظروف 

چینی با رشد ۲۴.۴ درصدی است.
از  امسال  نخست  ماهه  پنج  عملکرد  آماری  جداول 
تولید ۱۰ میلیون و ۳۱ هزار و ۴۰۰ تن فوالد میانی 
)خام(، هشت میلیون و ۹۱۶ هزار و ۵۰۰ تن تولیدات 
فوالدی، ۱۰۰ و ۱۱ هزار و ۷۰۰ تن کاتد مس خبر 
دوره  با  مقایسه  محصوالت در  این  تولید  دهد.  می 
مشابه در سال ۹۷ به ترتیب ۶.۵، ۹.۳ و ۱۸ درصد 
رشد داشت.هم چنین تولید سیمان، کاشی و شیشه 
جام در این مدت به ترتیب ۲۴ میلیون و ۳۷۹ هزار و 
۵۰۰ تن، ۱۶۱ میلیون و ۶۸۶ هزار و ۷۰۰ متر مربع، 
۴۵۷ هزار و ۱۰۰ تن بود که در مقایسه با پنج ماهه 
درصد   ۱۹.۵ و   ۶.۶ دهم،   ۶ ترتیب   به   ۹۷ ابتدایی 

رشد را ثبت کرد.
ماه  مرداد  لغایت  فروردین  ماهه  پنج  براین،در  عالوه 
امسال تولید ظروف شیشه ای، ظروف چینی، چینی 
بهداشتی به ترتیب به رقم  ۲۲۸ هزار و ۹۰۰ تن، ۲۳ 
هزار و ۸۰۰ تن و ۴۵ هزار تن رسید که در مقایسه 
با مدت مشابه پارسال به ترتیب ۱۸.۳، ۲۴.۴ و ۲۰.۲ 

درصد افزایش را نشان می دهد.
آلومینیوم،  شمش  تولید  با  ارتباط  در  بررسی  این 
آلومینا و سنگ آهن و کنسانتره زغال سنگ در پنج 
ماهه نخست امسال به ترتیب ارقام  ۱۰۳ هزار و ۶۰۰ 
تن، ۹۸ هزار تن، ۱۴ میلیون و ۵۷۵ هزار و ۹۰۰ تن 
و ۶۴۲ هزار و ۳۰۰ تن را نشان می دهد که نسبت به 
عملکرد دوره مشابه سال گذشته به ترتیب افت ۳۲.۹، 

۴.۳ و ۵.۳ و ۷.۷ درصد دارد.
پنج  به  نسبت  مزبور  واحد  چهار  تولید  کاهش  آمار 
ماهه نخست ۹۷، به طور متوسط رقم ۱۲.۵۵ درصد 

را گواهی می دهد.

خریدزمان برای آینده!
با گذشت حدود شش سال از عمر دولِت 
تغییرات  و  روحانی،  جمهوری  رییس 
متعدد در تیم اقتصادی این دولت، هنوز 

اولویت های دولت در اقتصاد و معیشت جامعه روشن نیست. تنها از ثبات 
در مدیریت سازمان برنامه و بودجه می توان این نتیجه گیری را داشت 
که رییس جمهوری همانند رییس جمهورِی پیش از خود، عالقه دارد 
سر نخ تقسیِم پول دست خودش باشد! البته در ظاهر امر تفاوت وجود 
دارد؛ رییس پیشین این هدف را با انحالل سازمان کارشناسی متحقق 
کرد و وی با احیای آن، اما نتیجه یکی است. برنامه از قبل تعیین شده ای 
برای هزینه کرد اعتبارات وجود ندارد! شاید که شرایط کنونی و تحمیل 
روز افزون تحریم ها بر کشورمان تا حدی رفتار کنونی را توجیه کند اما 
این رفتار تقریبا از زمان فعال مایشایی رییس دیرزی ِی سازمان برنامه و 
بودجه وجود داشته ومسووالن بخش ها و سازمان ها، به اصطالح با "چک 
و چونه"، و پیگیری های مستمر اعتبارات را دریافت می کنند. به همین 
تعیینی  و  اسمی  رقم  به  نهاد ها  و  وزارتخانه ها  اغلب دریافتی  دلیل هم 
نمی رسد و برخی بسیار کمتر از آن را دریافت می کنند. در این میان؛ 
بنظر می آید دیوار"فرهنگ و روستا"!، از همه کوتاه تر است. البته دوبخشی 
که اثرات تخریبی بی توجهی به نیازهای آن ها زودنشان داده نمی شود و 
به قول معروف "صدایش فردا در می آید"، در حال حاضر نگاه این مطلب 
به بخش مهم فرهنگی نیست بلکه بخش کشاورزی که بازندگی روزمره 
مردم سر و کار دارد مد نظر است. این بخش هم از مظلوم ترین بخش های 
اقتصادی و معیشتی جامعه هست که مرتبطینش؛ از مسووالن، با ابرام و 
اصرار امکانات می گیرند و زحمت کشانش)کشاورزان(، با اضطراب و دلهره 
انتظار تصمیمات درست و به موقع را می کشند! از گفته های کارشناسان 
و دست اندرکاران بخش کشاورزی، درباره وضعیت خرید تضمینی گندم 
این نکته مستفاد می شود که؛ سال گذشته به دلیل تصمیم نامناسب در 
مورد خرید گندم و تاخیر در اعالم بهای خرید، و سرگردانی کشتکاران، 
از میزان سطح زیر کشت کاسته شد و امسال نیز با تاخیری که از سوی 
بر  و حاکی  و عالماتی که دیده می شود  مراجع ذی ربط صورت گرفته 
اتخاذ یک تصمیم غیر موثر است، احتماِل تا۳۰ درصد کاهش در سطح 
زیرکشت وجود دارد. البته همه از خطیر بودن این نتیجه آگاهند ولی 
مهم  این  همه  که  درحالی  نیست!  درکنارآگاهی، حساس  دولت  ظاهرا 
بدیهی را که؛ "قوت اصلی مردم مانان است" می دانیم اما این که در پی 
تولید آن در داخل هستیم یا قصد واردات آن را داریم، کمی نامکشوف 
است! در این برهه حساس از زمان، نیاز کشور در رابطه با کاالهای حیاتی 
به بیرون، یعنی؛ رگ گردن را برای بریدن تقدیم کردن! خوبست باکمی 
توجه وجلوگیری ازبحرانی که ممکن هست کاهش تولید گندم بر جامعه 
تحمیل کند و احیانا نتوانیم نیازمان را از بیرون تامین کنیم، زمان رابرای 
آینده بخریم .خرید به موقع محصول کشاورزان و تعیین بهای مناسب برای 

آن، پس انداز برای آینده است.                              »مدیر مسوول«

سالمت باشیم
خامه؛ بخوریم یا نخوریم؟ 
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توسط محققان دانشگاه تهران؛
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رشدتولید کاالی 
صنعتی وحقوق 

دولتی معادن

خرید تضمینی گندم و تعیین بهای مناسب برای آن، در محاق!

دو کلمه حرف ورزشی

داوران؛ زیر رگبار 
اعتراضات!
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سالمت باشیمگردآوری و تنظیم: خدیجه فدایی زاده --- نیم نگاه ---  با خوراکی ها از خود محافظت کنیم

بهترین زمان تزریق واکسن آنفلوآنزا
مدیریت  مرکز  دکترمحمدگویارییس   -- ایسنا 
آغاز  به  اشاره  با  بهداشت  وزارت  واگیر  بیماری های 
دوم  نیمه  در  گرفتن  قرار  با  گفت:  سال،  سرد  فصل 
در  ویژه  به  تنفسی  عفونت  بروز  احتمال  معموال  سال 
افراد  ریوی،   -- قلبی  بیماران  سال،    ۶۵ باالی  افراد 
به دیابت کنترل  نارسایی های کلیوی،  مبتالیان  دارای 
در  که  دیگری  عمده   گروه  می یابد.  افزایش  و...  نشده 
نیز  می گیرند  قرار  تنفسی  عفونت های  به  ابتال  معرض 

دانش آموزان هستند.
رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت 
هم چنین درباره وضعیت بروز آنفلوانزا در سال گذشته، 
آنفلوانزارادر  از  سنگین  موج  دو  گذشته  سال  گفت: 
از  ضعیفی  نوع  خوشبختانه  که  کردیم  کشورتجربه 
نیز نمی توان پیش بینی  آنفلوانزا بود. برای سال جاری 
بود،  خواهد  چگونه  آنفلوانزا  به  ابتال  وضعیت  که  کرد 
جدید،  سال  در  آنفلوانزا  موج  شروع  محض  به  البته 

اطالع رسانی های ما آغاز خواهد شد.
وی در خصوص تزریق واکسن آنفلوانزا نیز گفت: نکته 
بسیار مهم در تزریق واکسن آنفلوانزا، زمان تزریق آن 
است. از آنجایی که پس از تزریق واکسن تا چهار الی 
خود  میزان  باالترین  به  بدن  ایمنی  سطح  ماه،   پنج 
که  است  مهر  ماه  پایان  تزریق  زمان  بهترین  می رسد، 
تا پیش از اتمام فصل سرما، اثرات واکسن از بدن فرد 

خارج نشود.
حاضر  حال  در  افزود:  صحبت هایش  پایان  در  گویا 
و  نداریم  آنفلوانزا  تزریقی  واکسن  تامین  برای  مشکلی 
این واکسن هم در بخش خصوصی و هم دولتی وجود 
با  است  بهتر  که  کنند  توجه  باید  مردم  البته  دارد. 
مشورت پزشک اقدام به دریافت واکسن کنند و اقدامی 

سرخود انجام ندهند.

سرطان دهان؛ عالئم و روش های 
پیشگیری

به صورت یک زخم در دهان  ابتدا  سرطان دهان، 
خود را نشان می دهد، زخمی که درمان نمی شود. 

گونه ها،  زبان،  لب،  سرطان های  شامل  دهان  سرطان 
کف دهان، سقف سخت و نرم دهان، سینوس ها و گلو 
نیستند.  دهان چندان مشخص  می شود. عالئم سرطان 
این نوع از سرطان درصورتی  که سریعاً تشخیص و درمان 
نشود می تواند کشنده باشد. تشخیص سرطان دهان به 
راحتی انجام پذیر نیست ولی اگر به موقع تشخیص داده 

شود، شانس درمان آن بیشتر خواهد شد.
رایج ترین عالئم سرطان دهان عبارت اند از: 

قسمت های  توده،  یا  برآمدگی  یا ضخیم شدن،  ورم   ◄
سخت یا مناطق فرسوده روی لب ها، لثه یا قسمت هایی 

از دهان
قرمز  یا  سفید  رنگ  به  مانند  مخمل  تکه هایی  رشد   ◄

داخل دهان
◄ خون ریزی بی دلیل دهان

◄ بی حسی بی دلیل قسمتی از صورت، دهان یا گردن
◄ به وجود آمدن زخم روی صورت، گردن یا دهان که 

به راحتی خون ریزی کرده و تا دو هفته بهتر نشوند
◄ احساس این که چیزی در گلو گیر کرده باشد

◄ سخت شدن جویدن، قورت دادن، صحبت کردن یا 
تکان دادن فک و زبان

◄ کلفت شدن صدا، درد گلوی مزمن و تغییرات دیگر 
صدا

◄ گوش  درد
◄ تغییر کردن نحوه ی روی هم قرار گرفتن دندان ها

◄ تغییر وزن ناگهانی
اگر هر یک از این عالئم سرطان دهان را در خود مشاهده 
کردید، بالفاصله به دندانپزشک یا متخصص خود اطالع 

دهید و با آن ها مشورت کنید.

مرغ،  تخم  عسل،  شیر،  مربا،  کره،  پنیر،  شیرین،  چای 
آب میوه و خامه؛ این ها خوراکی  های رایج صبحانه  ما 
هستند و اغلب ما در صبحانه  مان یک یا چند قلم از 

این ها را مصرف می کنیم.
خامه یکی ازاجزاء این صبحانه است که در این شماره 

درباره آن صحبت می کنیم:
خیلی ها خامه را بیشتر از سایر خوراکیی های صبحانه 
دوست دارند و بعضی   ها هم در سایر وعده های غذایی 
 شان از آن استفاده می کنند و برای درست کردن انواع 

دسر و کیک از آن کمک می گیرند.
■■ خامه کدام است؛ لبنیات  یا چربی؟

لبنی  فرآورده های  جزو  تولیدش  فرآیند  نظر  از  خامه 
رنگ  سفید  اش  خانواده   اعضای  سایر  مانند  و  است 
است اما به دلیل میزان چربی باال و از نظر گروه  بندی 
برحسب ریزمغذی  ها و موادی که تا حدودی انرژی را 
از مواد چرب تامین می کنند، در گروه چربی  ها دسته  
بندی می  شود. البته در مورد کره و سرشیر هم همین 

 طور است.
■■ خامه واقعا مغذی است؟

در  است.  شیر  همانند  خامه،  در  موجود  غذایی  مواد   
خامه با افزایش درجه جدا سازی، مقدار ویتامین  های 
محلول در آب کاهش یافته ولی ویتامین  های محلول 
 A در چربي افزایش پیدا می  کند. مثاًل غلظت ویتامین
در خامه با ۱۰ درصد چربی، ۲ تا ۳ برابر بیشتر از شیر 
کامل است و در خامه با ۴۰ درصد چربی ۸ تا ۱۲ برابر 
بیشتر است. از دست دادن ویتامین C و اسید فولیک 
نیز در خامه قابل توجه است. در طول استریلیزاسیون 
نیز از دست دادن قابل توجه ویتامین ب۱۲ اتفاق می 

 افتد.
■■ خامه چه طور تهیه می شود؟

الیه  هموژنیزاسیون،  عمل  از  پیش  خامه  تهیه  برای 
است،  معروف  سرشیر  به  که  را  خام  شیر  روی  چربي 

برمی  دارند. این چربی، خامه نام می  گیرد.
در صنعت، براي سرعت بخشیدن به تجمع چربی شیر 
روی سطح آن، از دستگاه سانتریفیوژ استفاده می کنند.
خامه با توجه به محتوای چربی اش، انواع مختلفی دارد:

زده  خامه  دارد.  چربی  درصد   ۱۲ که  چرب  کم  خامه 
شده و سفت شده که ۳۰ درصد از آن را چربی تشکیل 

می دهد. خامه سنگین که ۳۶ درصد چربی دارد.
فروش  به  فروشگاه ها  اغلب  در  که  پر چرب  خامه های 
می رسند نیز ۴۰ درصد چربی دارند و در تهیه انواع غذا 

و دسرها از این نوع استفاده می شود.
■■ خامه چه  فرقی با سرشیر دارد؟

سرشیر همان  طور که از نامش پیدا است خامه ای هست 
که از سطح شیر گرفته می  شود. به طور کلی دو نوع 
خامه وجود دارد. خامه پخته و خامه نپخته. خامه پخته 
خامه ای است که پس از جوشانده شدن، شیر را خنک 
کرده و سپس چربی های تجمع یافته در آن جمع  آوري 
می  شوند، این نوع خامه سالم  تر است. در خامه نپخته 
در  سرد  شیر  چرخ شدن  از  بعد  که  هایی  چربی  تنها 
سطح آن جمع می  شودرا، برمی  دارند که مصرف این 
است  ممکن  که  چرا  است  خطرناک  بسیار  خامه  نوع 
از جمله سل،  باکتری ها  انواع  به  آلوده  نوع خامه  این 
بیماری  انواع  و  باشد  استافیلوکوک  و  لیستریا  بروسال، 

 های اسهالی را به همراه آورد.
■■ چرا برخی خامه  ها غلیظ  ترند؟

با  خامه  هایی  دارد.  اثر  خامه  قوام  روی  چربی  میزان 
باالتری دارند. ویژگی  های  چربی بیشتر، قوام ظاهری 
قوام  خاصی  روی  تأثیر  باال  ذوب  نقطه  مانند  چربی 
مي  افزایش  انبارمانی  طول  در  خامه  غلظت  دارد.  آن 
چربی  گویچه های  تدریجی  تجمع  امر  این  علت   یابد. 
هم  به  با  ارتباط  در  خامه  بلورین  ساختمان  تقویت  و 
ساختار  ایجاد  و  کازئین  مسیل های  تدریجی  پیوستن 

کمپلکس است.
■■ خامه را چه  طور نگهداری کنیم؟

به  و  درجه   ۴ دمای  در  یخچال  در  باید  حتما  خامه 
مدت ۶ روز نگهداری شود. نگهداری بیشتر آن به سبب 
الکتوباسیل های فراوانی که دارد سبب ترش شدن آن 
وجود  میکروب  میلیون   ۱۵ شیر  گرم  هر  در  می شود. 
دارد که بعد از این مدت میکروب ها فعال شده و سبب 

بیماری  زایی می شوند.
■■ خامه های فله ای آیا بهداشتی اند؟

اگر در شرایط بهداشتي پخته و سرد شوند، بله! اما اگر 
باشند حتما عامل  از شیر سرد و نجوشیده تهیه شده 

بیماری خواهند بود. زمانی که می خواهید خامه بخرید، 
یک اصل کلی را باید همیشه به خاطر بسپارید و آن این 
که خامه حتما تحت شرایط بهداشتی و نظارت دقیق 
تهیه شده و شماره پروانه وزارت بهداشت، تاریخ تولید و 
انقضا داشته باشد. بهتر است خامه  هایی خریداری شود 

که بسته  بندی و پاستوریزه شده باشند.
■■ آیاخوردنش توصیه می شود؟

همان طور که گفته شد؛ خامه چون دارای کالری زیادی 
برای کسانی که تمایل به کنترل وزن  است، مصرفش 
خود دارند، توصیه نمی  شود. بهتر است یا محدود شود، 

یا این که به طور کلی مصرف نشود. 
طور  به  هستند،  باال  خون  چربی  دارای  که  افرادی  به 
غذایی  رژیم  از  را  ماده  این  که  شود  می  توصیه  کلی 
خود حذف و همانند سایر گروه چربی ها آن را مصرف 
کنند. افراد معمولی و سالم که دارای وزن طبیعی هم 
از  است  بهتر  وزن  افزایش  از  پیشگیری  برای  هستند، 
بیشتری  کنترل  با  یا  و  کمتر  خامه  و  چربی  ها  گروه 

استفاده کنند.
برنامه غذایی خود  برای کودکانی که در  مصرف خامه 
زیر  کودکان  مخصوصا  دارند،  بیشتری  انرژی  به  نیاز 

و پیش  بزرگ  تر  برای کودکان  سه سال، خوب است. 
دبستانی هم خوردن خامه مفید است اما چه بهتر که 

بخش اعظم صبحانه را تشکیل ندهد.
■■ مصرف انواع خامه با طعم های مختلف 

طعم هایی مانندخامه خرما، خامه عسل و خامه شکالت؛ 
معموال طعم دهنده هایی هستند که به خامه اضافه می 
شوند. از آنجایی که خود خامه دارای درصدی چربی و 
تنها  نه  مواد  این  اضافه کردن  است،  باال  کالری  دارای 
دارای  چون  بلکه  می شود  کالری  میزان  افزایش  سبب 
قند هم هستند، وجود این قند در کنار چربی ها مقدار 
انرژی خامه را دو چندان کرده بالطبع مضرات آن هم 
برای افراد چاق یا دارای اضافه وزن چند برابر می  شود.

بنابراین اگر قرار است از این نوع خامه  ها مصرف شود، 
برای افراد معمولی و سالم بهتر است میزان آن کمتر از 

خامه خالص باشد.
■■ خامه نسبت به سایر لبنیات چه مزیتی دارد

خامه مزیتی بر  سایر لبنیات ندارد. بنابراین در افرادی 
کنند  حفظ  را  خود  سالمت  همچنان  می خواهند  که 
قطعا بهتر است مصرف نشود. چون در ازای همان مواد 

مغذی، انرژی زیادی را دریافت خواهند کرد.

خامه؛ بخوریم یا نخوریم؟ 
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قضاوت 6 داور بین المللی 
تکواندو ایران

 
خدایی،  احمد  نوذری،  محمد  صفایی،  رحیم 
مظلومی  مهنوش  و  سقیانی  رامین  عزیزی،  غالمرضا 
روسیه  المللی  بین  تورنمنت  در  حاضر  ایرانی  داوران 

هستند.
دوره  نهمین  تکواندو،  فدراسیون  سایت  گزارش  به 
تورنمنت بین المللی روسیه G۱ در رده سنی بزرگساالن 
برگزار  روسیه  "مسکو"  در  مهرماه   ۷ و   ۶ روزهای  طی 

می شود.
)داور  نوذری  محمد  یک(،  درجه  )داور  صفایی  رحیم 
درجه ۲(، احمد خدایی )داور درجه ۲(، غالمرضا عزیزی 
)داور درجه ۲(، رامین سقیانی )داور درجه ۳( و مهنوش 
مظلومی )داور درجه ۳( داوران بین المللی تکواندو ایران 

هستند که در این رقابت ها به قضاوت می پردازند.

کشتی گیران خراسان شمالی 
در لیگ برتر

کوروش بهادری مدیرکل ورزش و جوانان خراسان 
برتر  لیگ  در  شمالی  خراسان  حضور  گفت:  شمالی 

کشتی کشور قطعی شد
جوانان  و  ورزش  کل  ادراه  عمومی  روابط  گزارش  به 
استان خراسان شمالی کوروش بهادری گفت: خراسان 
با  کشتی  برتر  لیگ  فصل  این  رقابت های  در  شمالی 
ترکیبی از کشتی گیران مطرح بومی و غیر بومی حضور 

خواهد داشت.
برگزاری  و  متعدد  بررسی های  از  پس  افزود:  بهادری 
جلسات با دست اندرکاران کشتی در استان و هم چنین 
فرهنگی  باشگاه  مدیره  هیات  رئیس  زاده  تقی  آقای 

ورزشی اترک حضور نماینده در لیگ برتر قطعی شد.
مدت  در  شد  موظف  کشتی  هیات  کرد  تاکید  وی 
کوتاهی تا شروع لیگ نسبت تشکیل این تیم و جذب 

بازیکن برابر مقررات فدراسیون کشتی اقدام نماید.
بهادری با بیان این که تشکیل و حضور این تیم در لیگ 
برتر شرایط بسیار خوبی را برای رشد و پیشرفت کشتی 
استان فراهم می کند، خاطرنشان کرد می خواهیم تیمی 
داشته باشیم که در سطح اول کشتی کشور حرفی برای 
باالی  ظرفیت  تا  باشد  داشته  بزرگان  بین  در  گفتن 

کشتی استان را به نمایش بگذارد

ووشوی بانوان همسطح با مردان 
حرکت می کند

مهدی علی نژادرئیس فدراسیون ووشو با اشاره به 
برنامه های آتی فدراسیون ووشو اظهار کرد: ووشو ایران 
رده  در  جهان  قهرمانی  مسابقات  آخرین  در  توانسته 
سنی بزرگساالن و جوانان به مقام نخست دست یابد و 

در رقابت های آسیایی نیز نایب قهرمان شود.
وی از شرکت تیم ملی ایران در مسابقات جهانی چین 
در مهرماه سال جاری خبر داد و گفت: رشته ووشو یک 
رشته وارداتی و متعلق به شرق آسیا )چینی ها( است و 
تمام  با سرسختی  ایران  تیم  تا   کنیم  می  تالش  مانیز 

حریفان خود را پشت سر بگذارد. 
رئیس فدراسیون ووشو با اشاره به توجه ِویژه در حوزه 
بانوان نیز اظهار کرد: ووشوی بانوان نیز تقریبا هم سطح 
با مردان حرکت می کند و در مدال آوری و افتخارآفرینی 
شرایط مشابهی با بخش مردان دارد که این امر بیانگر 
رشته  این  در  بانوان  بخش  به  فدراسیون  ویژه  توجه 

ورزشی است.
بیمه شده  ورزشکاران  تعداد  گفته وی سال گذشته  به 
ووشو  ۵۸ هزار و ۱۵۰ نفر بود و آمار سال ۹۸ نیز هنوز 

اعالم نهایی نشده است.

سیاوش بهبودیدو کلمه حرف ورزشی

از حواشی تلخ قبل از بازی وحین بازی های تیم های 
فوتبال بگذریم کم کمک صحنه لیگ دارد داغ می شود.

شده  انجام  فرهنگی  کارهای  و  شده  اتخاذ  تدابیر  اگر 
درست بوده باشد و جواب بدهد، این داغی که از طریق 
یا  هواداران،  و  کنان  بازی  "ُکری" خواندن  اصطالح  به 
بالعکس اعتراضات زبانی و نوشتاری بوجود می آید، قابل 

تحمل و شاید قابل پذیرش باشد.
تجربیات گذشته نشان داده معموال در این صحنه ها یا 
بازی کنان و یاداوران و یا هر دو در سیبل حمله قرار 

می گیرند.البته از حمله به مربیان هم غافل نباید بود!
در هفته ای که گذشت ظاهرا داوران در معرض رگبار 
که  تیم هایی  بازی  در  هم  آن  داشتند.  قرار  معترضان 
و رقیب یکدیگر  را حریف  ادعا هستند و خود  صاحب 

می دانند.
علی القاعده حرف و حدیث در این بازی ها بسیار و تا 
حدی طبیعی است و اشتباهات داوری هم محتمل است 
اما این که  ضعف های خودمان را به گردن کسی دیگر 
بیاندازیم، کار خوبی نیست که متاسفانه ما مردم از ریز 

و درشت، به آن عادت کرده ایم!
ببینیم نتیجه بازی های دو تیم پرطرفدار ِ"آبی و قرمز" 

به روایت رسانه ها، به کجا رسیده است:
■■ تیم فوتبال استقالل با گلی که در دقیقه ۹۲ دریافت 

کرد، برابر ذوب آهن به تساوی ۲ بر ۲ قناعت کرد.
»بیژن حیدری« قضاوت این دیدار که در حضور حدود 

۶ هزار تماشاگر برگزار شد را برعهده داشت.
این ۲ تیم مدعی در  این دیدار در حالی آغاز شد که 

هفته های گذشته موفق به کسب پیروزی نشده بودند.
گرفت  را  خود  حمالت  نتیجه  استقالل   ۶۷ دقیقه  در 
»داریوش  به  اسماعیلی«  »فرشید  خوب  پاس  و 
دروازه  درون  را  توپ  بازیکن  این  و  رسید  شجاعیان« 

ذوب آهن جای داد.
به  این گل، سرمربی ذوب آهن دست  از  بالفاصله پس 
تعویض زد و »دانیال اسماعیلی فر« را به میدان فرستاد.

تیم  برای  را  تساوی  گل   ۷۳ دقیقه  در  بازیکن  همین 
تا  آورد  ارمغان  به  منصوریان«  »علیرضا  هدایت  تحت 

تعویض طالیی لقب بگیرد.
زمینی،  شوتی  با  اسماعیلی«  »فرشید   ۸۹ دقیقه  در 
یک  آستانه  در  استقالل  تا  گشود  را  میزبان  دروازه 

پیروزی ارزشمند قرار بگیرد.
  ۹۲ دقیقه  در  و  نداشت  دوامی  بازهم  استقالل  برتری 
را  ذوب آهن  تساوی  و  دوم  گل  مطهری«  »ارسالن 

به ارمغان آورد.
این برای چهارمین بار در دیدارهای فصل جاری است که 
استقالل در لحظات پایانی دروازه خود را باز شده می بیند.

■■ در نهایت این دیدار با نتیجه ۲ بر صفر به پایان رسید.
هواداران پرسپولیس در پایان بازی این تیم-- با وجود 
شکست ۲ بر صفر از سپاهان، بازیکنان را تشویق کردند.
او  به  و  رفت  کالدرون  گابریل  سمت  نویی  قلعه  امیر 

خسته نباشید گفت.
به  از  پس  هم  سپاهان  کادرفنی  اعضای  و  بازیکنان 
آغوش کشیدن یکدیگر،به سمت هواداران سپاهان رفته 

و تشویق ایسلندی انجام دادند.
کرد.محسن  ترک  را  زمین  بالفاصله  بیرانوند  علیرضا 
را  آن ها  و  کرده  جمع  را  پرسپولیس  بازیکنان  خلیلی 

برای تشکر کردن از هواداران سمت سکو ها برد.
امید  علیه  دیدار  این  پایان  در  پرسپولیس  هواداران 

نورافکن، وحید کاظمی و امیر قلعه نویی شعار دادند.
دقیقه   ۲۰ حدود  گذشت  وجود  با  سپاهان  هواداران 
و  مانده  باقی  ورزشگاه  در  همچنان  بازی  پایان  از 

خوشحالی کردند.

■■ اماعکس العمل مربیان هم چه حین بازی وچه پس 
ازآن شایسته توجه هست. سرمربی ایتالیایی استقالل که 
به خاطراعتراض خارج ازقاعده اش به وسیله داوراخراج 
شدوظاهراخلق وخویی شبیه خودماداردگفته است: در 
مورد عکس العمل خودم اظهار تاسف می کنم و درباره 
داوری حرفی نمی زنم. وی پس از تساوی تیمش برابر 
پیشرفت  تیمم  می کنم  فکر  گفت:  اصفهان  آهن  ذوب 
کرده است و این موضوع را به دلیل مقایسه با بازی های 

گذشته اعالم می کنم.
گلزنی  برای  زیادی  موقعیت های  گفت:  استراماچونی 
داشتیم و با این که تیم آماده ای بودیم، اما ذوب آهن 
از فرصت استفاده کرد. احتیاج داریم بیشتر پیشرفت و 

منطقی تر بازی کنیم.
جالب این که سرمربی پرسپولیس نسبت به ضعف های 
تیم تحت سرپرستی اش به ظاهر متعادل برخورد کرده 
او گفته است: نسبت به سپاهان ۲ روز ریکاوری کمتری 
داشتیم و این موضوع خود را در ۱۵ دقیقه پایانی نشان 
برندگی  ما  و خط حمله  بودند  بازیکنانم خسته  و  داد 

الزم را نداشت.
»گابریل کالدرون« در نشست خبری اظهار داشت: در 
ابتدا به سپاهان برای بازی خوبی که انجام داد تبریک 
تبریک  هم  خودم  بازیکنان  به  چنین  هم  و  می گویم 
می گویم که مبارزه خوبی انجام دادند. در نیمه نخست 
فرصت گل داشتیم و در چنین بازی های بزرگی اگر از 

فرصت های خود استفاده نکنیم به مشکل می خوریم.
مبنی  دیگری  سوال  به  پاسخ  در  پرسپولیس  سرمربی 
از  پس  اما  است  بزرگی  دروازه بان  بیرانوند  که  این  بر 
خورد،  هم  بر  تمرکزش  داشت  داور  به  که  اعتراضی 
اگر  و  دارد  برای خودش شخصیتی  بازیکنی  گفت: هر 
در بازی بی عدالتی ببیند اعتراض می کند. دوست دارم 
یک بار دیگر تصاویر و ویدئوهایی که داور به بازیکنان 
روی  داور  کنیم.  مرور  را  داده  زرد  کارت  تیم   ۲ هر 
لگد می زند،  ما  بازیکن  به  بازیکن حریف  صحنه ای که 
کارت زرد می دهد اما بازیکن ما فقط به صرف نزدیک 
این معیار درستی  شدن به داور کارت زرد می گیرد و 
نیست. در مسابقاتی که تنش وجود دارد طبیعی است 

بازیکن با داور صحبت کند.
است.  نبوده  کم  گفته ها  بازی  دو  این  پیرامون   ■■
خودرادرهمان  وهیجانات  نظرات  تقریبا  که  هواداران 
زمین بازی ابراز داشته اند و دیگران هم هرکجا فرصت 

یافته اند نظر له و علیه خود را بیان کرده اند.
با  بازی  مورد  در  قرمزها  از  بازیکن  یک  نظرات  ذکر 

سپاهان و یک کارشناس درباره گل آخر استقالل ونگاه 
یک بازیکن پیروز،ختم کالم امروزماست!

درباره  داوری  کارشناس  سلیمانی«  »یداهلل   ■■
اظهار  کرد،  ۹۱دریافت  دقیقه  در  استقالل  که  گلی 
داشت: جای گیری کمک  داور اشتباه بود و نتوانست به 
درستی در این صحنه تصمیم بگیرد و در نهایت منجر 

به باز شدن دروازه استقالل شد.
این کارشناس داوری خاطرنشان کرد: چهار بازیکن ذوب آهن 

در آفساید بودند و این گل باید مردود اعالم می شد.
رفتار  گفت:  استراماچونی  اخراج  درباره  سلیمانی 
با  داوران  اما  نمی کنم  تایید  را  استقالل  سرمربی 
اشتباهاتی که انجام  می دهند تمرکز مربیان را بهم زده 

و باعث می شوند که آنان از کوره در بروند.
جای  این  تا  داوری ها  متاسفانه  گفت:  پایان  در  وی 
رانداشته و داوران  برتر کیفیت مطلوب  مسابقات لیگ 

اشتباهات زیادی را مرتکب شده اند.
بازی  پایان  از  پس  کنعانی زادگان«  حسین  »محمد   ■■
پرسپولیس و سپاهان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازی 

خیلی خوبی انجام دادیم و مستحق این شکست نبودیم.
وی افزود: پرسپولیس موقعیت های زیادی برای گلزنی 
از  نیز  پنالتی اش  یک  حتی  و  داشت  مسابقه  این  در 

سوی داور نادیده گرفته شد.
بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: سپاهان 
در طول ۹۰ دقیقه ۲ شوت به سمت دروازه پرسپولیس 

زد که از شانس بد ما هر ۲ توپ تبدیل به گل شد.
وی تاکید کرد: اگر درباره داوری صحبت کنیم محروم 
نبود. وی در  داوری خوب  دیدند که  اما همه  می شویم 
پایان گفت: این باخت باعث نخواهد شد تا روحیه خود را 
ببازیم و به طور حتم در بازی های آینده جبران می کنیم.

■■ عزت اهلل پورقاز بازیکن تیم فوتبال سپاهان درباره 
بازی  داور  به  اعتراض  و  پرسپولیس  تیم  برابر  پیروزی 
اظهار کرد: داور در این بازی هم، به ضرر ما سوت زد و 

در بازی های قبلی هم شاهد این موضوع بودیم.
که  بودند  معتقد  پرسپولیسی ها  که  این  درباره  او 
پیروزی سپاهانی ها تکنیکی نبوده است و روی حادثه 
بازی را پیروز  این  ۲ گل زدند، گفت: خدا را شکر که 
فوتبال  حال  هر  به  است.  زیاد  حدیث  و  حرف  شدیم. 

است و درگیری هم در بازی وجود دارد.
■■ امیدوارباشیم که این به اصطالح حرف و حدیث ها 
در بازی های ورزشی ما و علی الخصوص در فوتبال ما 
همچنان در گفته و شنفته، باقی بماند و این دوره لیگ 
برتر از بابت جلوگیری از بروز رفتارهای خارج از قاعده 

نیز برتر باشد!

داوران؛ زیر رگبار اعتراضات!
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طبق آمار سازمان بهداشت جهانی تقریباً ۱ میلیارد 
افراد دارای معلولیت تشکیل  نفر از جمعیت جهان را 
می دهند. این جمعیت معادل تقریباً %۱۵ از جمعیت 
جهان است که ناتوانی جسمی ، ذهنی یا حسی دارند.

سازمان  توسط  شده  آوری  جمع  شواهد  براساس 
جهانی  )گزارش  جهانی  بانک  و  جهانی  بهداشت 
معلولیت، ۲۰۱۱(، بین افزایش سن و معلولیت ارتباط 
که  سال(   ۶۵ )باالی  مسن  افراد  است.  زیادی  بسیار 
معلولیت"  دارای  "افراد  عنوان  به  اغلب  است  ممکن 
روزمره  فعالیت های  انجام  در  اغلب  نشوند،  شناخته 
دچار مشکالت مشابهی با افراد ناتوان هستند. بنابراین، 
آن ها معموالً در بین کسانی قرار می گیرند که نیازهای 
افرادی  تعداد  بنابراین  دارند،  خاصی  دسترس پذیری 
که به آمار %۱۵ جمعیت جهان که به دسترس پذیری 

نیازمند هستند بسیار بیشتر افزوده می شود.
برای  قابل توجه  و  بالقوه  نماینده یک منبع  افراد  این 
تجارت  صنعت گردشگری هستند که در صورت انجام 
اقدامات الزم برای بهبود و توسعه دسترس پذیری در 
از  گردشگر  عنوان  به  توانند  می  گردشگری  صنعت 

کشورها و مقاصد گردشگری بهره مند شوند.
در  جمعیت  سریع  شدن  پیر  که  بگیریم  نظر  در  اگر 
پتانسیل  این   ، است  وقوع  حال  در  جهان  جای  همه 
 ،  ۲۰۱۵ سال  در  شود.  می  آشکارتر  برایمان  مهم 
در جهان  باالتر  و  در سن ۶۵ سال  نفر  میلیون   ۶۱۷
زندگی می کرده اند که ۸.۵ درصد از جمعیت جهان 
این  تعداد  بینی می شود  پیش  دادند.  تشکیل می  را 
افراد فقط در ۱۵ سال آینده بیش از ۶۰ درصد افزایش 
در  سالمند  میلیارد   ۱ حدود   ،  ۲۰۳۰ سال  در  یابد: 
جهان وجود خواهند داشت، معادل ۱۲.۰ درصد از کل 
جمعیت. سهم جمعیت سالخوردگان در ۲۰ سال آینده 
 ۱.۶  ،۲۰۵۰ سال  تا  داد:  خواهد  ادامه  خود  رشد  به 
میلیارد نفر در سن ۶۵ سال و باالتر در سراسر جهان 
کل جمعیت  از  درصد   ۱۶.۷ که  کرد  خواهند  زندگی 

جهان را تشکیل خواهند داد.
نیازمند  افراد  تعداد  افزایش سن جمعیت،  به  توجه  با 
افزایش  برای سفر کردن در حال  پذیری  به دسترس 
است. که این امر موجب افزایش تقاضا برای محیط های 
خدمات  و  نقل  و  حمل  ویژه،  نیاز  با  افراد  مناسب 
را  مزایایی  تقاضا  حجم  این  است.  دسترس پذیرشده 
دیگر  از سوی  دارد.  همراه  به  گردشگری  بخش  برای 
یا  و   اعظم جمعیت سالخورده، در کشور خود  بخش 
خارج از کشور درآمد قابل توجهی دارند و اوقات فراغت 
فراوان دارند که باعث می شود تمایل به مسافرت در 
آن ها بیشتر از گروه های سنی پایین تر باشد. هم چنین 
بررسی ها نشان می دهد که مخارج آن ها به طور کلی 
بیشتر از گردشگران دیگر است. از آنجا که بسیاری از 
افراد سالمند و افراد دارای معلولیت  به طور کلی در 
جایی اشتغال ندارند، امکان سفر در طول سال را دارند 
که این امر به کاهش تقاضای فصلی که در بسیاری از 

مقصدها با آن مواجه هستیم ، کمک می کند.
شد  منتشر   ۲۰۱۴ سال  در  که  مطالعه  یک  براساس 
توجهی  جالب  نتایج  به  ارقام  و  آمار  از  استفاده  با 
می توان رسید. در این تحقیق آمده است که در سال 

ویژه  شرایط  دارای  نفر  میلیون   ۱۳۸.۶ تعداد   ۲۰۱۱
)حدود  بودند  اروپا  اتحادیه  در  پذیری  دسترس  برای 
%۲۷ از کل جمعیت(، از این تعداد %۳۵.۹ افراد دارای 
معلولیت ۱۵-۶۴ سال و %۶۴.۱ جمعیت مسن تر ۶۵ 
افراد   ،۲۰۱۲ سال  در  داده اند.  تشکیل  باالتر  یا  سال 
اتحادیه  در  دسترس پذیری  برای  ویژه  شرایط  دارای 
بنابراین  دادند،  انجام  سفر  میلیون   ۷۸۳ تقریباً  اروپا 
سهم ارزش افزوده ناخالص در حدود ۳۵۶ میلیارد یورو 

و اشتغال در حدود ۸.۷ میلیون نفر ایجاد شده است.
بسیار  اروپا  در  که  سالخوردگان،  جمعیت  افزایش  با 
بیشتر از جاهای دیگرجهان است، پیش بینی می شود 
تقاضای این نوع گردشگری تا سال ۲۰۲۰ با %۱۰ به 
حدود ۸۶۲ میلیون سفر در سال رشد می کند، معادل 

نرخ رشد متوسط %۱.۲ ساالنه است.
مراتب  به  سفر  نوع  این  کلی  پتانسیل  وجود،  این  با 
با  مرتبط  امکانات  پذیری  دسترس  اگر  است:  بیشتر 
گردشگری به میزان قابل توجهی بهبود یابد، می توان 
یابد،  تحقق  سال  در  میلیون سفر  زد ۱.۲۳۱  تخمین 
طور  به  دسترس پذیری  اگر   .۴۳.۶% رشد  معادل 
سهم  کل  که  می رود  انتظار  یابد،  بهبود  توجهی  قابل 
اقتصادی تولید شده توسط گردشگران اتحادیه اروپا با 
نیازهای ویژه دسترس پذیری در برابر سهم فعلی تقریباً 

%۳۶ افزایش یابد.
اکثر  مانند  که  بگیریم  نظر  در  را  مهم  نکته  یک  باید 
سفر  تنهایی  به  ندرت  به  ناتوانی  دارای  افراد  افراد، 
دوستان  یا  اقوام  با  مسافرت  معموالً  آن ها  و  می کنند 
را ترجیح می دهند و یا به آن نیاز دارند. طبق مطالعه 
در  خاص  نیازهای  با  افراد  متوسط،  طور  به  قبلی، 

اتحادیه اروپا با حدود ۱.۹ همراه مسافرت می کنند. 
بنابراین، در صورت در نظر گرفتن جمعیت همراهان 
در سفر، سهم اقتصادی جهانگردی دسترس پذیر بسیار 

باال خواهد بود.
نیازهای خاص  با  این است که گردشگران  نکته دیگر 
و افراد مسن  عموما گروهی همگن با نیازهای یکسان 
انگیزه سفرهایشان،  با توجه به  را تشکیل نمی دهند. 
حال،  این  با  ندارند.  مسافران  سایر  با  چندانی  تفاوت 

برخی از الزامات ویژه باید در نظر گرفته شود.
برای  مهمی  بسیار  نقش  سفر  سازی  آماده  مانند؛ 
سازی  آماده  این  مهمترین  کند.  می  بازی  گروه  این 
توصیه ها و پیشنهادها از طرف بستگان و دوستان و هم 
چنین تجربیات سفر خودشان است. اگرچه بروشورها 

و سایر رسانه های چاپی هنوز هم بسیار مهم هستند، 
بیشماری  تعداد  با  اینترنت  امروزه  که  است  واضح  اما 
از نتایجی که به فرد نشان می دهد، خود منبع بسیار 
و  است  پذیر  دسترس  گردشگری  اطالعات  از  مهمی 
فرد می تواند با بهره جستن از آن، برنامه ریزی مناسبی 

برای سفر انجام دهد.
مسافران  و  معلولیت  دارای  گردشگران  از  بسیاری 
فرزند  دارای  که  هایی  خانواده  چنین  هم  سالمندو 
از  اطالعات خاصی  دنبال  به  باردار،  زنان  یا  و  هستند 
مهم  برایشان  که  هستند  دسترس پذیری  شرایط  نوع 
است و حتی حیاتی است. بنابراین، برای یک کسب و 
اطالعاتی  به چنین  فقدان دسترسی  کار گردشگری،  
تلقی  مشتریانی  چنین  جذب  برای  بزرگ  مانع  یک 
نیاز  فرزند،  دارای  های  خانواده   ، ویژه  به  شود.  می 
اقامتگاه  یک  دسترسی  درباره  بیشتری  اطالعات  به 
برای همه  بازدید خود دارند.  یا محل  تفریحی ، هتل 
گروه ها با نیازهای ویژه، مهم است که چنین اطالعاتی 

در رسانه های عمومی یافت شود و در دسترس باشد.
شناخت  و  آگاهی  عدم  مسافران،  از  بسیاری  برای 
پرسنل خدمات و عدم آگاهی از نیازهای میهمان یک 
مشکل مکرر است که همیشه از آن صحبت می کنند. 

این امر در مورد محل اقامت نیز صدق می کند. خدمات 
ناکافی و عدم دسترسی فیزیکی هردو جزء موانع مهم 

در اقامتگاه ها هستند.
با درنظر گرفتن آنچه گفته شد؛ ارزش باالی اقتصادی 
می تواند   همه  برای  دسترس پذیر  گردشگری  بازار 
هم  و  دولتی  بخش های  برای  هم  روشنی  انگیزه 
بخش های خصوصی درپرداختن به این موضوع باشد، 
نه تنها به عنوان یک موضوع اجتماعی بلکه به عنوان 

یک امر تجاری سودده می توان به آن نگریست. 
در صورت  جذب گردشگران با شرایط جسمی، ذهنی 
و حسی خاص، و ارائه خدمات مناسب و  ایجاد شرایط 
راحت و لذت بخش برای آن ها، صنعت سفر می تواند 

دستاوردهای اقتصادی چشمگیری داشته باشد. 
از نتایج مطالعات بازار در سطح ملی و بین المللی که 
در کشورهای مختلف اروپایی انجام شده است، مشخص 
است که این بازار بالقوه، که افراد دارای معلولیت آن 
به  عالقمندان  نظرجمعیت  از  می کنند،  نمایندگی  را 
که  تخمین هایی  و  دارند  توجهی  قابل  ارقام  مسافرت 
را  پذیری   دسترس  خدمات  چنین  اقتصادی  بازده 

نشان می دهد بسیار باال است.

میراث  وزارت  گردشگری،  معاون  تیموری  ولی 
فرهنگی در نخستین جلسه کارگروه مشترک دبیرخانه 
کاظمی  ابراهیم  حضور  با  که  مناسب سازی  ستاد 
مومن سرایی، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری 
مناسب  سازی کشور برگزار شد، ضمن تشریح پشتوانه 
قانونی این موضوع، با تاکید بر این که ۱۳ درصد افراد 
اظهار  هستند،  دسترس پذیر  خدمات  نیازمند  کشور 
در  مناسب سازی  توسعه  هدف  با  اساس،  این  بر  کرد: 
اماکن گردشگری، کارگروه تخصصی مشترک فی مابین 
گردشگری  میراث فرهنگی،  وزارت  و  ستاد  دبیرخانه 
موضوع  مقررات،  اساس  بر  و  تشکیل  وصنایع دستی 
عملی  و  اجرایی  تصمیمات  اتخاذ  به  نسبت  ذیربط 
درباره  چنین  هم  است.وی  گرفته  قرار  کار  دستور  در 
اقدامات صورت گرفته در بخش مناسب سازی تاسیسات 
نشست های  تاکنون  کرد:  اظهار  کشور  گردشگری 

بسیاری با تشکل های فعال در حوزه معلولین به منظور 
آسیب شناسی و امکان سنجی اجرای پاراتورها – تورهای 
ویژه معلولین و جانبازان صورت گرفته است و به استناد 
جهانی  سازمان  و  وزارت  میان  همکاری  سند  امضای 
تحقق  زمینه  در  تعامل   )UNWTO( گردشگری 
قرار  کار  دستور  در  دسترس  قابل  گردشگری  ترویج 

گرفت.

براساس اعالم روابط  عمومی معاونت گردشگری وزارت 
از  یکی  به  اشاره  با  تیموری هم چنین  میراث فرهنگی، 
مشترک  تخصصی  کارگروه  جلسه  نخستین  مصوبات 
گفت: توافق می شود وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی هنگام صدور یا تمدید مجوز فعالیت تمام 
تاسیسات، متقاضیان را به مناسب سازی ساختمان محل 
سالمندان  و  معلولین  دسترس پذیری  جهت  فعالیت 

تشویق کند.
مقرر  این  بر  عالوه  کرد:  خاطرنشان  همچنین  وی  
دبیرخانه  مشترک  کارگروه  آتی  جلسات  در  می شود 
و  گردشگری  و  فرهنگی  میراث   وزارت  و  ستاد 
با  مرتبط  آموزشی  مطالب  و  موضوعات  صنایع دستی 
سرفصل های  در  عمومی  اماکن  و  محیط  مناسب سازی 
و  اتحادیه ها  روسای  و  هتل داران  آموزشی  دوره های 

سایر گروه های مرتبط اضافه شود.

برنامه ای برای کمک به معلولین
بنیان  لو،  رجب  وحید   -- جوان  خبرنگاران  باشگاه 
تنها می توانم دست  توانیتواظهار کرد: من  استارتاپ  گذار 
غذاخوری  قاشق  و  موبایل  موس،  گرفتن  رابرای  راستم 
من  شدن  نشین  خانه  عامل  معلولیت  ولی  بدهم  حرکت 
اشاره  با  ادامه  در  شد.او  من  پیشرفت  عامل  بلکه  نشد، 
شرایط  به  توجه  با  افزود:  معلولیت  درصد   ۹۸ داشتن  به 
غیرحضوری  صورت  به  دبیرستان  دوم  تا  من  جسمی، 
درس خواندم. بعد از آن پای کامپیوتر نشستم و خودآموز 

برنامه نویسی یاد گرفتم و وارد بازار کار شدم. 
وخدمات  استارتاپ  این  راه اندازی  با  رابطه  در  لو  رجب 
»توانیتو« بیان کرد: این استارتاپ شامل خدماتی از جمله: 
آرایشگاه، خدمات توانبخشی، فروشگاه لوازم توانبخشی اعم 

از ویلچر، عصا و... است.
ارائه دهندگان  برای  هم  "توانیتو"،  در  عضویت  گفت:  او 
من  مانند  معلولی  افراد  خیال  هم  و  دارد  درآمد  خدمات 
محل  خانه،  در  می توانند  به راحتی  چراکه  می شود  راحت 

موردنظر مناسب رفت وآمد خود را رزرو کنند.
رجب لو با اشاره به این که بهره برداری از این استارت از ۵ 
ماه پیش انجام شده است، گفت:هر ۳ ماه یک بار هم بخش 
جدیدی به آن اضافه می شود و هدف نهایی استارتاپ این 
است که معلول های داخل خانه که ذهنیت حذف شدن را 
نداشته  این آپ، دیگر چنین ذهنیتی   با  دارند  از جامعه 
باشند و اگر فرد بخواهد به بیرون، مسافرت، رستوران و ... 
برود یا بخواهد جایی مشغول به کار شود از طریق این آپ 

این موارد را انجام می دهد.
این مدیر استارتاپ در پایان ابراز کرد: ثبت نام در "توانیتو" 
سایت  به  مراجعه  با  عزیز  توانمندان  و  است  آسان  بسیار 

tavanito.com  می توانند  اقدام  کنند.

توسط محققان دانشگاه تهران؛

ساخت ربات غربالگری کودکان 
مبتال به اتیسم

 
مهر - دکتر هادی مرادی، مدیر گروه هوش ماشین 
دانشگاه  کامپیوتر  و  برق  مهندسی  دانشکده  رباتیک  و 
تهران اظهار کرد: ما بعد از ۶ سال تالش موفق به طراحی 
رباتی شدیم که می تواند کودکان را برای تشخیص ابتال به 

اتیسم غربالگری کند.
به گفته مرادی، این ربات می تواند با هر کودکی تعامل 
ربات  این  به واسطه  توان  تعامل می  از  بعد  باشد؛  داشته 
تشخیص داد که کودک سالم بوده یا به اتیسم مبتالست.

معیارهای  با  توان  نمی  را  اتیسم  که  این  بر  تاکید  با  وی 
باید  گفت:  داد،  تشخیص  خوردگی  سرما  مانند  ساده 
به  داد؛  قرار  بررسی  مورد  روی کودک  را  مسائل مختلف 
گریه  مانند  شاخص هایی  ربات  این  کنار  در  مثال  عنوان 
از  استفاده  نحوه  صوتی،  سیستم  ربات،  با  ارتباط  کردن، 

بازی های رایانه ای و ...را برای غربالگری انجام می دهیم.
که  است  دوسال  ربات،  این  که  این  بیان  با  مجری طرح 
انجام  حال  در  اکنون  کرد:  بیان  شده  تست  و  طراحی 
آماری  جامعه  با  توانبخشی  مرکز  یک  در  دوم  تست های 

باال هستیم.
مراکز  در  می توان  ربات  این  از  که  این  بیان  با  مرادی 
درمانی و کلینیکی بهره برد، عنوان کرد: اگر این سیستم 
غربالگری  بگیرد  قرار  متخصص  پزشک  بدون  اماکنی  در 
اتیسم  به  ابتال  به  مشکوک  اگر  و  می دهد  انجام  را  اولیه 
با  نهایی  ارزیابی  و  یا مراجعه، تشخیص  راه دور  از  شدند 
دیگر  به  اشاره  با  قرار می گیرد. وی  بررسی  مورد  پزشک 
توانبخشی  در  می توان  ربات  این  از  گفت:  ربات  ویژگی 
سالمندان نیز بهره برد به طوری که برای آنان به صورت 
همدم باشد و در عین حال از سالمندان مراقبت کند و در 
صورت بروز مشکل به افراد نزدیک یا پزشک اطالع دهند. 
دو  هر  در  می تواند  ربات  این  که  این  بر  تاکید  با  مرادی 
به کشورهای خارجی صادر  توانبخشی  زمینه غرباگری و 
شود، بیان کرد: هم چنین ما موفق شدیم طی سال های 
گذشته اپلیکیشنی را طراحی کنیم که برای غربالگری نیز 

مورد استفاده قرار می گیرد.

گردشگری دسترس پذیرشمیم عطایی

بررسی بازار گردشگری دسترس پذیر

ایجاد تاسیسات گردشگری دسترس پذیر
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وزارت  برنامه  و  طرح  معاونت  آمار  صفحه1:  ادامه 
صنعت نشان می دهد در دوره فروردین لغایت مرداد 
شمش  به  مربوط  تولید  کاهش  بیشترین  امسال  ماه 
این  در  نیز  کمترین  و  درصد   ۳۲.۹ رقم  با  آلومینیوم 

دوره زمانی پودر آلومینا با افت ۴.۳ درصد است.
نخست  ماه  چهار  دوره  در  شده  گردآوری  آمارهای 
کاالی  قلم   ۱۳ بین  در  که  است  آن  گویای  امسال 
نخست  ماهه  چهار  به  نسبت  قلم   ۹ شده،  فهرست 
پارسال رشد داشته و چهار قلم کاهش نشان می دهد 
با  افزایش مربوط به تولید ظروف چینی  که بیشترین 
به  درصد   ۳۲.۲ رقم  با  افت  باالترین  و  درصد   ۲۳.۳

شمش آلومینیوم مربوط می شود.
چهار ماهه امسال هشت میلیون و ۵۵ هزار و ۱۰۰ تن 
هفت  با  مقایسه  در  که  تولید شد   ) خام   ( میانی  فوالد 
میلیون و ۵۱۸ هزار تن مدت مشابه سال گذشته، افزایش 
۷.۱ درصدی را نشان می دهد، تولیدات فوالدی نیز هفت 
میلیون و ۲۰۴ هزار و ۵۰۰ تن در این مدت تولید شد 
که نسبت به ۶ میلیون و ۴۵۳ هزار و ۲۰۰ تن عملکرد 

پارسال ۱۱.۶ درصد رشد دارد.
کاتد مس هم در چهارماهه به سطح ۹۱ هزار تن رسید 
به عملکرد  با رقم ۷۴.۷ هزار تن مربوط  که در مقایسه 

چهار ماهه نخست پارسال، ۲۱.۸ درصد افزایش داشت.
به  تولیدی در چهار ماهه ۹۸ هم  کنسانتره سنگ آهن 
رقم ۱۲ میلیون و ۸۳ هزار و ۱۰۰ تن رسید و در مقایسه 
با چهار ماهه ابتدایی پارسال که ۱۲ میلیون و ۵۷۶ هزار 

و ۶۰۰ تن بود، افت ۳.۹ درصدی دارد.
کنسانتره زغال سنگ تولید شده در چهار ماهه نخست 
و  دهد  می  نشان  را  تن   ۳۰۰ و  هزار   ۴۹۲ رقم  امسال 
ماهه  چهار  عملکرد  تن   ۷۰۰ و  هزار   ۵۴۵ نسبت  به 
ابتدایی ۹۷ افت ۹.۸ درصدی نشان می دهد.سیمان نیز 
در مدت مورد بررسی با تولید ۱۹ میلیون و ۲۶۸ هزار تن 
رشد ۲.۸ درصدی در مقایسه با چهار ماهه نخست ۹۷ که 
۱۸ میلیون و ۷۴۶ هزار و ۸۰۰ تن بود، ثبت کرد.کاشی 
امسال  ابتدایی  ماهه  چهار  در  درصدی   ۳.۴ رشد  نیز با 
نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم ۱۲۲ میلیون و 
۶۷۱ هزار و ۲۰۰ متر مربع رسید، درحالی که چهار ماهه 
ابتدایی ۹۷ بالغ بر ۱۱۸ میلیون و ۶۴۶ هزار و ۴۰۰ متر 

مربع تولید شده بود.
شیشه جام در فهرست کاالیی وزارت صنعت در رده دهم 
جای دارد که در چهار ماهه نخست امسال ۳۶۰ هزار و 

۶۰۰ تن تولید شد و در مقایسه با چهار ماهه ابتدایی ۹۷ 
که ۳۰۸ هزار و ۶۰۰ تن بود، رشد ۱۶.۹ درصدی دارد. 

ظروف شیشه ای تولیدی نیز در چهار ماهه ابتدایی امسال 
پارسال  مشابه  مدت  با  مقایسه  در  رشد  درصد   ۱۷.۹
داشت که به سطح ۱۸۰ هزار و ۵۰۰ تن رسید، درحالی 
که چهار ماهه آغازین ۹۷ تولید این بخش ۱۵۳ هزار و 

۱۰۰ تن بود.
کاالهای  بین  در  را  رشد  باالترین  هم  چینی  ظروف 
امسال  نخست  ماهه  چهار  در  معدنی  صنایع  و  معدنی 
با رقم ۲۳.۳ درصد  به مدت مشابه در سال ۹۷  نسبت 
حالی  در  رسید،  تن   ۵۰۰ و  هزار   ۱۸ رقم  به  و  داشت 
ابتدایی سال گذشته ۱۵ هزار تن تولید  که چهار ماهه 

شده بود.
چینی بهداشتی آخرین کاالی این فهرست محسوب می 
شود که تولید ۳۳ هزار تنی داشت و در مقایسه با چهار 
افزایش  بود،  تن  و ۳۰۰  ابتدایی ۹۷ که ۲۷ هزار  ماهه 

۲۱.۱ درصدی را نشان می دهد.
از سوی دیگر آمارهای پنج ماهه معاونت طرح و برنامه 
وزارت صنعت، معادن وتجارت گویای آن است که بهره 
 ۱۹۷ و  هزار  هفت  مدت  این  در  کشور  معادن  برداران 
اند که  میلیارد ریال حقوق دولتی به خزانه واریز کرده 
در مقایسه با سه هزار و ۹۵۵ میلیارد ریال عملکرد دوره 

مشابه پارسال ۸۱.۹ درصد افزایش دارد.
جداول آماری وزارتخانه یاد شده در چهار ماهه ایتدایی 
امسال نیز در زمینه وصول حقوق دولتی معدن در این 
پنج  رقم  و  داد  درصد  رشد ۱۲۶  از  خبر  زمانی  دوره 
هزار و ۸۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال ثبت شده بود، 
در  معادن  وصولی  دولتی  حقوق  میزان  که  حالی  در 
و  میلیارد  و ۲۵۲  هزار   ۲ ابتدایی ۹۷ حدود  چهارماهه 

۶۰۰ میلیون ریال بود.  
براساس آمارهای وزارت صنعت، معدن وتجارت از مجموع 

سه  مدت  در  خزانه  به  شده  واریز  معادن  دولتی  حقوق 
و  میلیارد   ۲۵۵ از  بیش  رقم  که  امسال  نخست  ماهه 
و  توسعه  بود، سازمان  تومان  هزار  و ۵۰۰  میلیون   ۷۴۱
ایران ) ایمیدرو( حدود  نوسازی معادن و صنایع معدنی 
در  کرمان  استان  که  درحالی  داشت،  سهم  درصد   ۱۵
از کل حقوق دولتی معادن  این مدت حدود ۲۲ درصد 

را پرداخت کرد.
مدت  در  که  است  آن  گویای  مزبور  وزارتخانه  آمارهای 
و  میلیون  و ۸۸۸  میلیارد  از ۱۷۲  بیش  پارسال،  مشابه 
بود،  معادن وصول شده  دولتی  تومان حقوق  ۷۰۰ هزار 

که امسال رشد ۴۷.۹ درصدی را نشان می دهد.
میزان حقوق دولتی معادن پرداخت شده توسط سازمان 
تومان  میلیارد   ۴۰ امسال  ابتدایی  ماهه  سه  در  ایمیدرو 
جدول  در   ۹۷ نخست  ماهه  سه  برای  اما  شده،  اعالم 
مربوطه رقمی درج نشده تا مقایسه ای بین سال گذشته 

و امسال مشخص شود.
به  نزدیک  که  است  آن  از  حاکی  شده  منتشر  آمارهای 
۱۰ هزار معدن در سطح کشور وجود دارد و از این رقم 
چهار هزار معدن تعطیل یا متروکه است و بیش از پنج 
هزار معدن فعال و شماری نیز در دست تجهیز قرار دارد.

که سال گذشته  داد  آمار  تجارت  و  معدن  وزیر صنعت، 
از معادن فعال  نزدیک به ۵۰۰ میلیون تن ماده معدنی 
کشور استخراج شده که از این رقم حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ 
افزوده  برداشت  به میزان  میلیون تن در دولت دوازدهم 

شده است.
تن  میلیارد   ۶۰ بر  بالغ  کشور  شده  شناسایی  ذخایر 
است که از این رقم حدود ۴۰ میلیارد تن قطعی و بقیه 
احتمالی است و این ارقام ایران را در بین پانزده کشور 
با  حال  عین  در  است،  داده  جای  ذخیره  نظر  از  جهان 
نظر  از  کشورمان  ایران،  در  معدنی  ماده  نوع   ۶۸ کشف 

تنوع ذخایر در بین ۱۰ کشور قرار دارد.

۱۱ مهرماه، آخرین مهلت 
سپه؛  بانک  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به   - معیار 
دوره  یکمین  و  چهل  قرعه کشی  در  شرکت  متقاضیان 
حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک سپه برای افتتاح و 
اداری روز پنجشنبه  پایان وقت  تا  تکمیل حساب های خود 

یازدهم مهرماه سال جاری فرصت دارند.
در  شرکت  برای  الزم  مبلغ  حداقل  ؛  گزارش  این  بنابه 
هزار   ۲۰۰ سپه  بانک  قرض الحسنه  حساب های  قرعه کشی 
ریال است و برندگان خوش شانس قرعه کشی چهل و یکمین 
دوره حساب های قرض الحسنه این بانک روز سه شنبه بیست 

و سوم مهرماه سال جاری مشخص خواهند شد.
حساب های  قرعه کشی  دوره  یکمین  و  چهل  جشنواره 
قرض الحسنه بانک سپه با شعار »روی مهربانی شما  حساب 
فقره  شامل ۲۹۵  آن  جوایز  و  می شود  برگزار  کرده ایم«  باز 
فقره   ۴۹۵ ریالی،  میلیارد  یک  مسکن  خرید  کمک هزینه 
ریالی،  میلیون   ۳۰۰ ایرانی  خودروی  خرید  کمک هزینه 
۱۸۹۵ کمک هزینه سفر به عتبات عالیات ۲۰ میلیون ریالی 
و ۴۶۵ هزار فقره کمک هزینه خرید صنایع دستی یک میلیون 

ریالی است.

۴ پهپاد ایرانی رونمایی شد
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری ۴ پهپاد 
ساخته شده توسط محققان کشور و یک اپلیکیشن را 

رونمایی کرد.
حوزه  در  کشور  توانمندی های  ارائه  دررویداد 
بنیان  دانش  پهپاد، ۵۰ شرکت  با  مرتبط  فناوری های 
و استارت آپ ها در حوزه های مرتبط با پهپادها حضور 

داشتند.
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری 
از این نمایشگاه بازدید کرد و در آن از ۴ پهپاد و یک 

اپلیکیشن رونمایی کرد.
پرنده نظارتی سبک مجهز به دوربین حرارتی با مداومت 
پروازی ۶۰ دقیقه یکی از این محصوالت رونمایی شده 
بود. این پرنده مجهز به دوربین شب و روز و کیمبال 

سه محوره و ضبط کننده تصویر داخلی است.
یکی دیگر از محصوالت رونمایی شده پرنده عمودپرواز 
کنترل  نقاط  به  نیاز  بدون  برداری  نقشه  تخصصی 
با مداومت پروازی ۹۰ دقیقه  این پرنده  زمینی است. 
PPK-RTK جهت  موقعیت  تعیین  به سامانه  مجهز 
حداکثر  است.  شده  اخذ  تصاویر  مراکز  دقیق  تعیین 
سرعت این پرنده ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت است که می 
توان به واسطه آن ماموریت های آفالین و حین پرواز 
را طراحی کرد.این پهپاد به صورت خودکار می تواند 

به نقطه شروع حرکت خود بازگردد.
نقاط  به  نیاز  بدون  برداری  نقشه  تخصصی  »پرنده 
محصوالت  دیگر  از   »)GEN-X۳( زمینی  کنترل 
 ۶۰ پروازی  مداومت  دارای  که  است  شده  رونمایی 
دقیقه و مجهز به دوربین ۲۴ مگاپیکسلی بدون آیینه 
است. این پهپاد بدون نیاز به نقطه کنترل زمینی بوده 

و مجهز به گیرنده مولتی فرکانس دقیق است.
از دیگر پهپاد هایی که رونمایی شد پهپاد خورشیدی 
بود که یکی از ویژگی های آن مداومت پروازی ۴ ساعته 
است.این پهپاد وزن ۴.۵ کیلوگرمی دارد و سقف پرواز 
آن ۱۰ هزار پا است.هم چنین یک اپلیکیشن در حوزه 

تجاری سازی پهپادها نیز به مرحله رونمایی رسید.

معیار - گیالن - مهدیه رزاقی لنگرودی
غرفه صنایع دستی روستای فشتکه 
اول، درسی و دومین نمایشگاه ملی 
بین المللی  نمایشگاه های  دائمی  محل  در  دستی  صنایع 
فعاالن  هنرمندان،  حضور  با  ملی  نمایشگاه  این  پاشد.  بر 
و  )حقیقی  دستی  صنایع  حوزه  در  فعال  شرکت های  و 

حقوقی( از ۳۱ استان  گشایش یافت. 
جواد افکنده دهیار روستای فشتکه اول در مورد حضور 
صنایع دستی این روستادرنمایشگاه صنایع دستی کشور 
گیالن  استان  از  نمایندگی  به  اول  فشتکه  داشت:  اظهار 
همان  که  گیالن   استان  دستاوردهای  و  توانمندی ها 
قرار  بازدیدکنندگان  دید  معرض  در  را  باشد  می  حصیر 

داده است.

 دهیار روستای فشتکه اول با تاکید براین که غرفه های 
دومین  و  سی   ۲۵ و   ۱۲ های   سالن  در  اول  فشتکه 
نمایشگاه ملی صنایع دستی ایران قرار دارد، افزود:  این 
نمایشگاه ملی به عنوان بزرگ ترین رویداد صنایع دستی 
می تواند فرصتی برای خرید بدون واسطه آثار هنری باشد.

: معرفی و عرضه صنایع دستی استان ها  ادامه داد  وی 
شود  می  دنبال  ایران  دستی  صنایع  ملی  نمایشگاه  در 
ضمن  حوزه  این  شاخص  برندهای  و  کنندگان  تولید  تا 

آشنایی با محصوالت، سفارش خرید بدهند.
این  معرفی  گفت:   پایان  در  اول  فشتکه  روستای  دهیار 
حصیر،  ملی  روستای  عنوان  به  نمایشگاه  این  در  روستا 

یکی از مهمترین اهداف شرکت در نمایشگاه است.

پایان  تا  آینده،  بانک  شعب  کار  ساعات   - معیار 
های  شهرستان  و  شهرها  کالن  در   ،۱۳۹۸ سال 
خدمات  ارائه  و  کارکنان  حضور  برای  کشور،  سراسر 

به مشتریان، اعالم شد.
آینده، در شهرهای  بانک  ارائه خدمات شعب  ساعت 
ارومیه،  تبریز،  مشهد،  شیراز،  اصفهان،  کرج،  تهران، 
 ۱۳۹۸ سال  دوم  نیمه  در  زهرا،  بوئین  و  کاشان 
روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته، از ساعت ۷:۳۰ 

صبح تا ۱۶:۳۰ است.
سایر  شعب  در  خدمات  ارائه  ساعت  چنین،  هم 
شهرستان ها، روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته، از 

ساعت ۷:۳۰ تا ۱۴:۰۰ بوده و باجه عصر این شعب، 
خدمات  مشتریان  به   ،۱۷:۴۵ تا    ۱۶:۱۵ ساعت  از 

ارائه می کنند.
بانک،  شعب  در  مشتریان،  به  خدمات  ارائه  ساعت 
روزهای  در  ها،  شهرستان  و  شهرها  کالن  تمام  در 

پنجشنبه، از ساعت ۷:۱۵ صبح تا ۱۳:۱۵ می باشد.
ارائه  ساعت  است؛  شده  اضافه  اطالعیه،  این  در 
خدمات به مشتریان، در جزایر کیش و قشم، تا پایان 
مناطق  عالی  شورای  تصمیم  بر اساس   ،۱۳۹۸ سال 
آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، روزهای شنبه 
تا چهارشنبه هرهفته، از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۱۵:۳۰ 

از ساعت ۷:۱۵  و در روزهای پنجشنبه، ساعت کار، 
صبح تا ۱۲:۳۰ است.

رشد تولید کاالی صنعتی وحقوق دولتی معادن

فشتکه اول نماینده گیالن درنمایشگاه صنایع دستی 

ساعات کار  شعب بانک آینده 
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زندگی دیگران

لحطاتی با شعربه انتخاب نیما موسوی

"وحدت کرمانشاهی"
دل بی تو تمنا نکند کوی منارا

زیرا که صفائی نبود بی تو، صفا را
ای دوست مرانم ز دِر خویش خدا را

کز پیش نرانند شهان خیل گدارا
باز آی که تا فرش کنم دیده به راهت

حیف  است که بر خاک نهی آن کف پارا
از دست مده باده که این صیقل ارواح

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

با دیده ی خودبین، نتوان دید خدا را
هرگز نبری راه به سر منزل اهلل
تا مرحله پیما نشوی وادی ال را

چون ُدور به عاشق برسد، ساقی دوران
در دور تسلسل فکند جام بال را

آتش به جهانی زند ار سوخته جانی
بر دامن معبود زند دست دعا را

طوفان بال آمد و بگرفت درو دشت
چون نوح برافراشت به حق دست دعا را

در حضرت جانان سخن ازخویش مگویید
قدری نبود در بِر خورشید، سها را
از درد منالید که مردان ره عشق

بادرد بسازند و نخواهند دوا را
وحدت که بودزنده، خضر وار مگر خورد

از چشمه ی حیوان فنا، آب بقا را؟!
******

"خواجوی کرمانی"
گر راه بود بر سر کوی تو صبا را

در بندگیت عرضه کند قصه ما را
ما را به سرا پرده قربت که دهد راه
برصدر سالطین نتوان یافت گدا را

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

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

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

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

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

خاطر به گلستان من بی برگ و نوا را
روی از تو نپیچم وگر از شست تو آید
همچون مژه در دیده کشم تیغ بال را
بیرون نرود یک سر مو از دل خواجو

نقش خط و رخسار تو لیال و نهارا

و" "ناصرخسر
ارکان گهرست و ما نگاریم همه
وز قرن به قرن، یادگاریم همه

کیوان کردست و ما شکاریم همه
واندر کف آز دلفگاریم همه

******

افشین و نقاشی هایش
توفیقی است درعصرجمعه دیدار با کارهای خوب 

یک دوست.
در  را  خود  نقاشی های  بار  اولین  برای  مکری  افشین 
مجتمع بین المللی تجارت ایرانیان بنمایش گذاشته بود 

و فرصتی شد تا کارهایش را از نزدیک ببینیم.
طبیعت و چهره، سوژه اکثرکارهای افشین هست.

توضیح استادش کفایت می کند:
افشین مکری نقاش رویاهای کودکانه است

صفای  و  خلوص  وسعت،  هنوز  سن اش  رغم  علی  ولی 
دنیای کودکانه را با هنرمندی تمام به تصویر آن چه که 
وی را به دنیای پاکی و بی آالیش کودکان پیوند میزند، 
سادگی و بی پیرایگی پرسوناژها و سادگی در بیان آن 
است. امیال و آرزوهای کودک مانند کوه و ابر و آسمان، 
کودکان  همه   ... و  خانواده  گرم  کانون  و  گلدان  و  گل 
است. انتخاب فضای کار و تکیب بندی و کمپوزیسیون 
است  سنجیده  و  متفکرانه  و  شده  حساب  بسیار  اما 
پختگی  به  آن  خاصی  و  کودکی  از  را  وی  کارهای  که 
اغلب  کارهایش  در  افشین  می زند.  پیوند  آرتیست  یک 
و  راحتی  به  و  می برد  بهره  خویش  خالق  ذهنیت  از 
سادگی خاص خودش نقاشی می کشد و گاهی کارهای 
هنرمندانی همچون "ونگوگ" را دست مایه خلق آثارش 

قرار می دهد.
در نقاشی هایش از کپی کاری و یا ساخت و ساز مالل آور 
ناتورالیست ها نیست بلکه یک نوع انتزاع و ساده گزینی 
خاص خود را دارد. آن چه که نقاشی های افشین را حائز 
اهمیت می کند صفا و خلوص و اصالت آن است. چه در 
مفاهیم  و  معانی  در  و چه  بندی  ترکیب  و  رنگ  و  فرم 
بیانی آن. نقاشی های افشین مخاطب را به گذشته دور 
انگار کودک  برای لحظه ای  و  برده  نوستالژی کودکی  و 
درون را فعال می کند تا به تمامی احساسش از تماشای 
آرمان های  و  رویا ها  نقاش  افشین  ببرد.  لذت  کارها 
ناسالم  مناسبات  از  که  است  کودکی  دوران  بی آالیش 
و بغرنج زندگی امروزی میرا است. این نمایشگاه اولین 

تجربه نمایش انفرادی کارهایش است.

جشنواره ملی شعر دانشجویی
نخستین جشنواره ملی شعر دانشجویی با برگزاری 
نشستی با حضور اعضای شورای سیاست گذاری و جمعی 
کلید خورد.  رسمی  به طور  دانشگاهی،  مدیران جهاد  از 
به  ادب،  و  این نشست که در آستانه روز ملی شعر  در 
شد،  برگزار  دانشگاهی  جهاد  فرهنگی  معاونت  میزبانی 
این  کشوری  رویدادهای  جدول  و  سایت  لوگو،  پوستر، 

جشنواره رونمایی شدند.
این جشنواره به همت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی، 
در  دانشگاهی،  و  فرهنگی  نهادهای  دیگر  همکاری  با 
می شود  برگزار  رو  پیش  تحصیلی  سال  نیم  دو  طول 
سال  تابستان  نیز  آن  برگزیدگان  گردهمایی  اردوی  و 

۱۳۹۹ برگزار خواهد شد.
که  دانشجویی  شعر  ملی  جشنواره  در  شرکت 
آن  در  حضور  به  نیز  دبیرستان  آخر  سال  دانش آموزان 
مجازند، کامال به صورت الکترونیکی و مجازی، از طریق 
 ۱۵ و  بود  خواهد  مقدور  جشنواره  اپلیکیشن  و  سایت 
رویداد آن نیز با حضور شاعران و پژوهشگران کشوری و 
بومی، به همراه دانشجویان شاعر یا عالقه مند به شعر و 
ادبیات، در دانشگاه های مختلفی از سراسر کشور برگزار 

خواهند شد.

● کارگردان: فلوریان هنکل فون دونر سمارک 
● تهیه کننده: ماکس ویدرمن و کویرین برگ
● نویسنده: فلورین هنگل فون دونر سمارک

● بازیگران: اولریش موهه، سباستین کخ، مارتینا گدک، اورلیش توکور، هربرت 
کنوب، هانس اووه بائر

● موسیقی: گابریل یارد
خالصه داستان:

نام  به  آلمان شرقی-  امنیت  اشتازی -پلیس  و مأمور شنود  بازجو  موئه، نقش یک 
نام  به  نمایشنامه نویسی  فعالیت های  که  می شود  مأمور  او  می کند،  بازی  را  ویسلر 
»گئورک درایمن« را زیر نظر بگیرد، در خانه اش وسایل شنود بگذارد تا با پیدا کردن 

مدرکی علیه او، اسباب محدود کردنش را فراهم کند.
اسکار  جایزه  ی  بعدش،  سال  که  است  آلمان   ۲۰۰۶ سال  محصول  دیگران  زندگی 
فیلم  داستان  کرد.  دریافت  را  دیگر  جایزه ی   ۵۹ سپس،  و  خارجی  فیلم  بهترین 
جاذبه ی تلخی دارد. عباس میالنی در مقدمه ی ” چند گفتار درباره ی توتالیتاریسم” 
می نویسد: این نوع حکومت چون برای فردیت احترامی قائل نیست… پس ارجی 
برای عرصه ی خصوصی فرد قائل نیست و دولت را محق و در واقع مکلف می کند 
که بر تمامی لحظات زندگی یک،یِک انسان ها نظارت کند. فیلم جدا از محتوایش، 

پرظرافت و خوش ساخت، و اولین ساخته ی بلند کارگردانش است. 
درباره ی کارگردان

فلورین هنکل فون دونرس مارک، در سال ۱۹۷۳ در کلن متولد شد و در شهرهای 
مختلف از برلین غربی و فرانکفورت گرفته تا سنت پترزبورگ، بروکسل و نیویورک 

به تحصیل و کار پرداخته است.
به  به روسیه رفت و در آن جا  ادبیات روسی عالقمند شد، درنتیجه  به  در جوانی 
علوم  و  فلسفه  زمینه  در  آکسفورد  دانشگاه  در  سپس  و  پرداخت  روسی  تحصیل 
بورو،  آتن  ریچارد  برای  به صورت داوطلبانه  سیاسی تحصیل کرد. در سال ۱۹۹۲ 
کارگردان مشهور سینما و تئاتر، در فیلم -درعشق و جنگ-  کار کرد. پس از آن به 
مونیخ رفت و در دانشکده سینما و تلویزیون به تحصیل کارگردانی پرداخت و چند 
فیلم کوتاه ساخت که همگی با توجه بسیار روبه رو شدند. پس از ساخت فیلم زندگی 

دیگران، وی فیلمنامه آن را نیز به آلمانی در این کشور منتشر کرد.
● درباره هنرپیشگان فیلم

مارتینا گدک
پس از درخشش در زندگی دیگران و دریافت جایزه اسکار در سال ۲۰۰۶، در سال 
نیز کاندیدای اسکار شد.   The Baader Meinhof Complex فیلم  با   ۲۰۰۹
گدک در زندگی دیگران یک وزنه است، میمیک های منطبق با کاراکتر، استفاده از 
همه قابلیت های خود برای بازیگری سبب شده تا چنان در نقش خود جا بگیرد که 

بیننده او را خود کریستا مارینا زیالند بداند.
اولریش موهه

تا پیش از این فیلم، هنرپیشه مطرحی درآلمان نبود ولی بدون شک در این فیلم 
نشان از یک نابغه دارد

ساده  دادن  از دست  و  انتظار  ترس،  دایره  در  همه  دیگران  زندگی  های  شخصیت 
ترین نوع حق حیات، به ساده ترین گونه خود سرگردانند. شکست می خورند اما 

ناامید نمی شوند. 
شخصیت ویزلر فوق العاده است و بازی زیر پوستی اولریش موئه در این نقش بسیار 
اثر سرطان معده درگذشت. زندگی  زیباست. اولریش موئه در ۲۷ ژوئیه ۲۰۰۷ بر 
شخصی اش شباهت های زیادی با زندگی اشخاص در این فیلم دارد. در زمانی که او 
ستاره تئاتر آلمان شرقی بوده از سوی اشتازی )پلیس امنیتی آلمان شرقی( زیر نظر 
ـِنی گروئل من هنرپیشه آلمانی، به  بود. موئه بعدها متوجه می شود همسر سابقش ِج

عنوان مخبر برای پلیس امنیتی کار می کرده است.
بازیگر نقش گئرد ویسلر، در تاریخ ۲۷ ژوئیه ۲۰۰۷ بر اثر سرطان معده در گذشت. 

جوایز
برنده جایزه اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان در هفتاد و نهمین مراسم اسکار

برنده جایزه فیلم منتخب تماشاگران جشنواره لوکارنوی سویس
مستقل  جوایز  دوره  دومین  و  بیست  در  زبان  خارجی  فیلم  بهترین  جایزه  برنده 

اسپریت جایزه ایندیپندنت اسپریت



گردآورنده مریم نباتیزنگ تفریح  

شماره 96 --- جدول و سودوکو ---

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

افقی:
۱- ضامن امنیت قرارداد در معامالت رسمی است- پایتخت تایلند ۲- از ضمایر- از شهرهای استرالیا- دهلیز ۳- کیسه پول- از کلمات پرسشی- ثروتمند ۴- غربال- حاشا نمودن- ایتالیا ی قدیم- گربه عرب ۵- ساز شاکی- عضو تنفسی- قوت 
غالب- معاون هیتلر- شبکه اینترنتی ۶- گروه- از کلمات استثنا- از قسمت های اصلی درخت ۷- به یکدیگر ضرر رساندن در معامله- پیش شماره- نیم صدای مگس ۸- هراس- مزد- نظرات انتخاباتی- شرم ۹- ترعه- پیاپی وارد شدن- دست 
عرب ۱۰- بینی- جانشین- پوست پیرا ۱۱- عدد دو رقمی- پژمرده- گرداگرد اماکن مقدس- رفوزه- همراه آشغال ۱۲- گوسفند شاخدار- سالمند- قبل از ده تایی- بجز۱۳- ایالت هندوستان- بزرگی و رفعت- وزیدن باد ۱۴- قوس شکسته 

فرنگی- معمار ونیزی و طراح خوابگاه دانشجویان اوربینو- عدد اول ۱۵-تکنولوژی -به سپرده گذران پرداخت می شود
عمودی:

۱- شهری کردنشین در سوریه- یکنواخت- تخم کاشتن در زمین ۲-تردید- کاشی لعابدار- پول ژاپن ۳- خاک صنعتی- روشنایی- شتر آمریکایی 
۴- جملگی- از انگشتان دست- اصطبل- درخت آزاده ۵- نماد زیبایی- شغل ایجاد نمودن- از وسایل آشپزخانه ۶- خراب- سرگشته- کفش چارپا 
۷- جنین - خشکی- وسط حیاط ۸- چین و شکن- بدون خطر- ماه پرتاب کردنی- تصویر ۹- فام- آب روستایی- شاگرد مغازه ۱۰- عدد یک 
رقمی- سخاوتمند- دشمن دیرینه پنیر ۱۱- تداوم داشتن- به تعیین نحوه استفاده از زمین گویند- عضوی در صورت ۱۲- آتش عرب- خنک- 
ریاد  عدالت- زنده به آنیم ۱۳- سرپوش- عنصر حیاتی ۱۴- گشوده- از تاسیسات بهداشتی- به لب پرشدن آجر به وسیله آهک گویند ۱۵- نماد 

چسبندگی- معمارایرانی که نامزد جایزه فستیوال معماری گردید

  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

بازداشت سارقان تابلو های 
تبلیغاتی

 
تهران  آگاهی  پلیس  رئیس  سردارعلیرضالطفی 
بزرگ از دستگیری سارقانی که اقدام به سرقت بنر ها 
تهران  شهرداری  فرهنگی   -- تبلیغاتی  تابلوهای  و 

کرده بودند، خبر داد.

سردار لطفی با اشاره به بازجویی از این افراد، گفت: 
متهمان در تحقیقات انجام شده مدعی شدند که در 
دیوار  سایت  در  آگهی  درج  به  اقدام  کار  یافتن  پی 
کرده بودند که فردی با آن ها تماس گرفته و دعوت 
اصلی  فرد  به  نیز  افراد  این  است  کرده  همکاری  به 
جانب  از  کار  این  که  شده  اعالم  آن  با  و  مراجعه 
پیمانکار شهرداری انجام شده و آنان باید شبانه اقدام 
به جمع آوری تعدادی از بنر ها و بیلبورد ها از سطح 

مناطق ۱ تا ۱۱ شهرداری تهران کنند.
با  که  این  بیان  با  بزرگ  تهران  آگاهی  پلیس  رئیس 
اطالعات به دست آمده، فردی که با این افراد تماس 
گرفته بود نیز شناسایی و دستگیر شد، خاطر نشان 
کرد: این فرد تحت بازجویی قرار گرفت و مشخص شد 
که در دو شب دست کم ۴۴ تابلو و بنر فرهنگی را به 

وسیله همین افراد سرقت کرده است.
سردار لطفی با بیان این که یک نفر دیگر نیز در این 
زمینه شناسایی و به زودی دستگیر خواهد شد، گفت: 
پلیس  کارآگاهان  از سوی  نفر   ۵ تاکنون  در مجموع 
آگاهی دستگیر شدند که برای این افراد پرونده هایی 

تشکیل داده شده است.

گریز یک مرد خوش شانس 
از مهلکه

 
خودروی شاسی بلند از فاصله کمی از عابر پیاده 
تایلند  در  پیاده  عابر  یک  کرد.  عبور  شانس  خوش 
ناگهان خودروی  که  بود  رو  پیاده  در  مشغول حرکت 
شاسی بلندی با سرعت زیاد از مقابل او عبور کرد. در 
کمال ناباوری مردم، این مرد لحظاتی بعد بدون آسیب 

دیدن از محل حادثه خارج شد.

7 1398/7/8 - شماره 138

 --- نیم نگاه ---

3 6
7 9 3

8 7 1
4 3

2 8 9
3 5 2
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سودوکو شماره 66

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

جواب شماره قبل

می  فکر  بعضیا  خوبیم!ولی  که  *به سالمتی خودمون 
کنن خوبی از خودشونه......!!!

☺☻☺☻☺

فقط   ... نمیگه  هیچی  که  هست  مکزیکی  حکایت  یه 
موج میزنه !!!

☺☻☺☻☺

فکر کنم دارم بابا میشم! 
االن چند شبه بیدار می شم کولرو خاموش می کنم!

به  عمم  دختر  بعد،  بودیم.  بزرگم  مامان  خونه  بار  یه 
برگشت  عمم  جاست؟  اون  کی  گفت  زد  زنگ  عمم 
دایی  و  مصطفی  دایی  و  ما  فقط  هیشکی...؛  گفت؛ 
مجتبی و  خاله توران این ها و خاله اعظم این ها! یعنی 

خونه منفجر شد!!! 
آدم حساب  مارو  داشته؟؟؟  منظوری  نظرتون عمم  به 

نکرده؟؟؟ 

☺☻☺☻☺

مردی تعریف می کرد که با دو دوستش به جنگل های 
آمازون رفته بود و در آن جا گرفتار قبیله زنان وحشی 

شدند و آن ها دو دوستش را کشتند.
وقتی از او پرسیدند چرا تو زنده ماندی، گفت: زن های 
از  از ما خواستند چیزی را  از هر یک  وحشی آمازون 
آن ها بخواهیم که نتوانند انجام بدهند. خواست های 
وقتی  کشتند.  را  ها  آن  و  دادند  انجام  را  دوستم  دو 
ترین  لطفا زشت  گفتم:  ها  آن  به  رسید  من  به  نوبت 

شما مرا بکشد!!!

☺☻☺☻☺

دارن  قبولش  همه  که  ایرانی  بزرگ  حکیم  فردوسی 
میگه:

.
که پیش زنان، راز هرگز مگوی 

چو گویی، سخن بازیابی به کوی!

☺☻☺☻☺

می کنند  همکاری  باهم  توش  ایرانی ها  که  کاری   تنها 
چیه؟

.
تو جاده چراغ می زنند که پلیس وایساده

☺☻☺☻☺
 

توضیح  رو  خر  کلمه  فلسفه  داشت  استاد  کالس  سر 
می داد!

روکرد به ما گفت:
در کل، خر به معنی بزرگ و ارجمند هست

مثل خرپول، خرخون، خرشانس
پس شما همتون خرید

منم برگشتم گفتم:
استاد شکسته نفسی می کنید... چشاتون خر می بینه

خری از خودتونه....
خودتون از همه خر ترید

اصال اگه یه خر توی این کالس باشه اونم شمایید.
.

نمی دونم چرا بیرونم کرد از کالس..

 ☺☻☺☻☺

دیشب نصف شبی یهویي هوس سوشي کردم !
.

فقط نمیدونم چي هست...

 ☺☻☺☻☺

دیروز رفتم نمایشگاه ماشین
یک دونه مازراتی دیدم خیلی خوشم اومد

این ماه حقوقمو بگیرم
.

یه آژانس می گیرم میرم دوباره می بینمش!

☺☻☺☻☺

اومدم کار امروزمو بندازم برای فردا
.

بلند انداختم افتاد پس فردا
آن قدر خوشحالم االن

 
به درجه ای از عرفان و معرفت رسیدم که؛

.

.

.
واسه خودم یه چیزی تعریف می کنم می خندم. تازه 

آخرش هم از خودم می پرسم:جان من!؟

 ☺☻☺☻☺

میگن عشق این جوری تعریف شده:
ع :عالقه

ش :شدید
ق :قلبی

..
ولی

.
می تونست این جوری تعریف بشه:

ع: عکست
ش: شبیه

ق: قورباغه س
خخخخخ...

☺☻☺☻☺

دیشب سر سفره شام بودیم 
یهوبه گوشیم پی ام اومد

.
بابام گفت بشین من میارم 

من سریع رفتم سمت گوشی 
سر  بیار  اب  شدی  پا  که  حاال  داده  اس  بابام  دیدم 

سفره!!!



کتاب "مسافر همدان" رونمایی شد
کتاب "مسافر همد ان" در حاشیه برگزاری ششمین 
نمایند ه  با حضور  ابریشم در همدان  راه  اجالس جهانی 
رونمایی  یونسکو  جهانی  میراث  مرکز  اقیانوسیه  و  آسیا 

شد.
این کتاب در چهارمین روز از ششمین اجالس جهانی راه 
ابریشم و در سمینار تخصصی ثبت جهانی آثار تاریخی و 

توسعه گردشگری در همدان رونمایی شد.
گردشگری  راهنمای  اطالعات  حاوی  همدان"  "مسافر 
استان همدان است و به طور جامع و برای اولین بار با 
محتوای کارشناسی شده توسط بنیاد توسعه گردشگری 

آسیا تهیه، تدوین و رونمایی شد.
سازمان  جهانی  میراث  مرکز  اقیانوسیه  و  آسیا  معاون 
یونسکو در این آیین گفت: این کتاب می تواند به معرفی 

آثار تاریخی همدان کمک شایانی کند.
و  تاریخی  آثار  دارای  همدان  افزود:  جینگ  فنگ 
برای ثبت جهانی آن ها  ارزشی است که  با  گردشگری 

تالش می شود.
شیما امیری، صفورا چهارخانی، غزاله خدابنده لو، طاهره 
محمد پور، نگار جلیلیان و بهنام افتخاریان از راهنمایان 
گردشگری استان همدان نویسندگان این کتاب هستند.

رشد شغل های گردشگری
نادیده  اغلب  شغل  ایجاد  د ر  گردشگری  نقش 
گرفته می شود. این در حالی است که از هر ۱۰ شغل در 
د نیا، یک شغل به صورت مستقیم به گردشگری مربوط 
نیم شغل  و  یک  گردشگری،  در  یک شغل  هر  و  است 
دیگر را درگیر اقتصاد گردشگری می کند. سازمان بین 
رستوران ها  و  اقامت  است:  زده  تخمین  نیز  کار  المللی 
آیند ه،  سال  پنج  در  بخش خصوصی  خدمات  با  همراه 
اقتصاد  بین همه بخش های  را در  نرخ رشد  سریعترین 

د اشته باشند.

بررسی های سازمان جهانی گردشگری نشان می دهد که 
شرکت های کوچک و متوسط، سازندگان اصلی صنعت 
گردشگری هستند به طوری که نیمی از کارکنان صنعت 
گردشگری در شرکت های کمتر از ۱۰ نفر و سه چهارم 
آن ها در شرکت های کمتر از ۵۰ نفر کار می کنند اما در 
شغل  درایجاد  دیجیتالی  تحول  به  ها  عرصه  این  تمام 
گردشگری  صنعت  چراکه  نیازمندیم  گردشگری  در 
است. اقتصادی  وتنوع  درنوآوری  پیشرومهم  منبع  یک 
ضمنانتیجه یکی از تحقیقات سازمان جهانی گردشگری 
نیز نشان می دهد: در بخش گردشگری،  جمعیت  زنان 
است.  بیشتر  بخش ها  سایر  نسبت  به  شاغل  جوانان  و 
بخش  پرسنل  درصد   ۶۰ زنان  اروپایی  کشورهای  در 
خدمات  کارکنان  از  درصد   ۴۷ که  هستند  گردشگری 
در  پیشرو  نقش  زنان  واقعیت  در  می دهند.  تشکیل  را 

کارآفرینی حوزه های گردشگری دارند.
می دهد  نشان  گردشگری  جهانی  سازمان  داده های 
و  هتل  بخش  در  زنان  کارآفرینی  رشد جهانی  نرخ  که 
این نرخ در سایر  رستوران ۳۶ درصد است درحالی که 

بخش ها ۲۲ درصد است.
در  گردشگری  شد:  اثبات  تحولی،  چنین  با  همزمان 
فعالیت های  احیای  و  حفظ  طریق  از  می تواند  روستاها 

سنتی ایجاد شغل کند.
منبع: ایسنا-- تلخیص مقاله حمیرا محب علی
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تکه ای از من تکه ای از زمینمریم ساد ات موسوی  --- نیم نگاه ---

پروژه های  د ر  که  می شد  سالی  چند   ،۹۴ آبان 
گرد شگری پاید ار به صورت داوطلبانه فعالیت می کرد م. 
تجربه کارهای داوطلبانه را از سال ها پیش داشتم، ولی 
حوزه  در  تخصصی  صورت  به  که  بود   ۱۳۹۰ سال  از 
یکی  آبان ۹۴ من  د اشتم.  د اوطلبانه  فعالیت  گردشگری 
از کسانی بودم که تیمی را تشکیل می د اد یم و قرار بود 
داشته  جنوبی  خراسان  روستاهای  از  تا  چند  به  سفری 
به  تبد یل شدن  برای  سالی  چند  که  روستاهایی  باشیم. 
از  حفاظت  برای  بود ند.  کرد ه  تالش  گردشگری  مقصد 
محیط زیست تالش عمومی در آن جا اتفاق افتاد ه بود و 
نهایتا قرار بود تیم ما که متشکل از نمایند گان آژانس های 
طبیعت گردی، فعاالن حوزه گرد شگری، کسانی با دانش 
هنری و... بود، سفری توریستی به آن منطقه د اشته باشد 
تا عمال یک امکان سنجی باشد برای معرفی آن مناطق به 

صورت عمومی برای حضور گردشگران مختلف.
عصر روزی که قرار بود حرکت کنیم، حد ود ساعت ۵ در 
ترمینال جنوب بودم تا بقیه هم سفران از راه برسند تا با 
بیرجند حرکت  VIP به سمت  به اصطالح  اتوبوس های 
من  است.  جنوبی  خراسان  استان  مرکز  بیرجند  کنیم. 
از سال ۸۳ تا ۸۷ در آن شهر دانشجو بودم. رشته آن 
این حال  با  ندارد.  امروزم  فعالیت های  به  ربطی  روز من 
را کردم که  تمام سعی خودم  تمام آن ۴ سال  من در 
بتوانم استان خراسان جنوبی را تا می توانم بگردم. سعی 
در  کنم.  لمس  نزدیک  از  را  منطقه  آن  فرهنگ  کردم 
واقع بیرجند و حتی کل استان، برای من تبدیل به محل 
که طی سال های  تعلقی  بود. حس  دومم شده  سکونت 
است  بوده  زیاد  آن قدر  داشته ام،  منطقه  این  به  گذشته 
که بعضی از اطرافیانم تا مدت ها مطمئن بودند که من 

اهل بیرجند هستم. 
اگر  کنم.  زند گی  آنجا  می توانستم  د اشتم  آرزو  همیشه 
مسیرش تا تهران نصف میزان کنونی بود، شاید تا حاال 
این کار را کرده بودم. دوری از اطرافیان برایم کار آسانی 
هم  بیرجند  تا  تهران  کیلومتری   ۱۲۰۰ فاصله  نیست. 
موضوعی نبوده که بتوانم از آن چشم پوشی کنم. نهایتا 

این که آرزوی زندگی در بیرجند با من مانده است. 
داوطلب بودنم در پروژه ای که قرار بود بخش زیادی 
برایم  شود،  انجام  جنوبی  خراسان  در  کارهایش  از 
دارم  دوستش  که  شهری  به  بتوانم  که  بود  فرصتی 

بیشتر سفر کنم.
به همین  بودم هم،  بقیه  ترمینال، زمانی که منتظز  در 
و  همسن   خانمی  مدتی  از  بعد  می کردم.  فکر  مسائل 
سال خودم آمد و در نزدیک من نشست. هردو احساس 
کردیم که قرار است همسفر باشیم. به هم لبخند زدیم. 
پرسیدم "تو هم برای پروژه آمده ای؟". با سر تایید کرد 
و ادامه داد "وقت را تلف نکنیم و از همین االن با هم 
هرگز  اون سفر  از  بعد  و دوست شدیم.  دوست شویم". 
حداقل،  من  حال  این  با  ند ید یم.  مجدد  را  همدیگر 

احساس می کنم او دوست من است.
بعد از حرکت اتوبوس، گروه ما که حدود ۲۵ نفر بود در 
انتها نشست تا بتواند در بین راه آشنایی و تبادل تجربه 
و برنامه ریزی داشته باشد. حضور افرادی با تخصص های 
مختلف در حوزه گردشگری کنار یکدیگر، گپ و گفت 
روز  سه  برای  داشت.  همراه  به  برایمان  را  خوشایندی 
و  ریختیم  برنامه ای  باشیم،  هم  کنار  بود  قرار  که  آینده 
بعد خوابیدیم. قرار بود به محض رسیدن به بیرجند راهی 

شهر خوسف شویم. 
همراهیمان  تا  ما  دنبال  بود  آمده  ماشین  یک  صبح 
کند. قرار بود به شهر خوسف برویم و گشتی در مناطق 
به  ما  همراهی  برای  که  خانمی  بزنیم.  دیدینی اش 
نمایندگی از مسوولین پروژه آمده بود، در راه توضیح داد 

که اصال چه شد این چنین پروژه ای شروع شد.
ظاهرا بعد از شروع جنگ هایی در افغانستان، تعدا زیادی 
روستاهای  وارد  دام هایشان  همراه  به  افغان  مهاجران  از 
هوایی  و  آب   نظر  از  که  منطقه  این  ایران شدند.  مرزی 
و  جمعیت  حضور  با  ناگهان  می شود،  محسوب  خشک 
از ظرفیت تحمل منطقه است مواجه  دامشان که بیش 

می شود. از طرفی بلوچ هایی که بین خراسان و سیستان 
مالحظات  علت  به  هم  می کرده اند  کوچ  بلوچستان 
سیاسی به مرور یکجانشین شده بودند. مجموعه این دو 
و  می برد  باال  منطقه  در  را  دام  و  جمعیت  فشار  اتفاق 
باعث آسیب به پوشش گیاهی می شود. بادهای ۱۲۰ روزه 
سیستان که آثارش در این منطقه هم دیده می شود، در 
شدت  به  را  طبیعت  و  زندگی  منطقه،  آب  کاهش  کنار 

تحت تاثیر قرار داده است.
سازمان های دولتی مسوول، چند سالی است که مشغول 
اجرای پروژه هایی برای کاهش تخریب زیست  محیطی در 
نیازمند گسترش معیشت  منطقه هستند و در کنار آن 
جایگزین تا مردم برای حیاتشان به محیط زیست وابسته 
گیاهی  پوشش  حفظ  به  وابستگی  عدم  این  و  نباشند 
کمک کند. دام از بز به سایر گونه ها تبدیل شود و نهایتا 

با کاشت نهال به سفت شد ن مجد د خاک کمک شود.
و  قدیمی  محصوالت  برخی  تولید  کنار  در  گردشگری 
محصوالت  از  که  زعفران  بسته بندی  منطقه،  در  سنتی 
شاخص این استان است و چند طرح دیگر از معیشت های 

جایگزین محسوب می شود. 
خوسفی  حسام  ابن  مقبره  د ید ن  با  خوسف  در  گشتن 
شاعر، دیدن خانه ای قدیمی که تبدیل به موزه شد ه بود 
از  ساعتی  چند  قدیمی  محله  کوچه های  در  قدم زدن  و 
امکان  که  نکاتی  بررسی  بازدید  این  در  گرفت.  را  روز 
برگزاری تور به این استان را می سنجید به کمک نمایند ه 

آژانس های گردشگری اتفاق می افتاد. 
ناهار را در خوسف خوردیم. به بیرجند بازگشتیم و قلعه، 

بازار، باغ اکبریه و خیابان های تفریحی را گشتیم. 
خیلی  بود م  کرده  زندگی  اینجاها  سال   ۴ که  من  برای 
می شناسد  را  گردشگری  که  تیمی  با  که  بود  خوشایند 
بودم. خودم را یک راهنمای محلی می دیدم و  این جا 
با آب و تاب تعریف کنم که من  برایشان  عالقه داشتم 
کجا زندگی می کردم، کدام رستوران ها غذای خوبی دارد 

و اصطالحاتی که می شنوند چه معنایی دارد.
روز اول با اقامت در یک ساختمان سازمانی پایان یافت. 
صبح روز بعد به سمت روستاها حرکت کردیم. در روز 
در  هم  و شب  کنیم  بازدید  را  روستا  سه  بود  قرار  اول 
منطقه، در ساختمانی که مخصوص نگهبانی و حفاظت از 
منطقه تحت نظر پروژ بود اقامت کنیم. در هر سه روستا 

در مسجدها جمع شدیم. از آمدن ما خبر داشتند. 
مردم روستا با آن محصوالتی که ساخته بودند به همراه 
لباس های محلیشان به مسجد آمدند. در روستای اول و 
که  دوم  روستای  بود.  زیاد  هردو  زن  و  مرد  تعداد  سوم 
به نظر من محرومیت بیشتری هم نسبت به آن دوتای 
فضا  و  بودند  آمده  انگشت شمار  مردان  از  دیگر داشت، 

بیشتر زنانه بود. 
هستیم.  جا  آن  چه  برای  ما  می دانستند  حدی  تا  آن ها 
می شد  انجام  گروهی  صورت  به  صحبت ها  بعضی 
پوشیدیم.  لباس هایشان  از  ما  تا.  دو  تا  دو  بعضی  و 
لباس های  هم  ما  و  مردانه  لباس های  تیم،  مردان 
که  یادگرفتیم  را.  زنانه  ظریف  با دست دوزی های  رنگی 
از  کمی  می شود.  بسته  چه طور  مردانه  و  زنانه  سربند 

زندگی هایشان شنیدیم و کمی از زندگی هایمان گفتیم.

از  یکی  و  من  بین  ماندنی  یاد  به  صحبت های  از  یکی 
دختران جوان روستای اولی بر سر بچه بود. تعجب کرد 
که چه طور من بعد از گذشت بیش از ۴ سال از ازدواجم 
کمتر  هم  امروز  از  حتی  روزها  آن  ندارم.  فرزندی  هنوز 
با این چنین دغدغه هایی در  می دانستم که در مواجهه 

جامعه روستایی، باید از خودم چه واکنشی نشان دهم. 
سعی کردم سوالش را پاسخ ندهم. کار آسانی نبود. از نظر 
او من مشکلی داشتم که توان بچه دار شدن نداشتم. و 
من نمی توانستم برایش از شرایط کاری و زندگی ام بگویم 
و این نکته که بین اولویت های من فعال بچه جایی ندارد. 
از نظر او این کفر بود و حتی نباید در ذهنم می گذشت. 
از من قول گرفت دفعه بعدکه مرا دید با فرزندم باشم. 
ندیدم.  را  او  دیگر  ولی  دارم  ساله   ۲ پسری  االن  من 
روستایشان  به  خانوادگی  سفری  که  نباشد  بد  شاید 

داشته باشیم. 
یکی از همراهان ما که دستی هم بر نمایش داشت، در 
هر روستا خورجین عروسک هایش را در می آورد و برای 
موضوعاتی  با  نمایش هایی  می کرد.  عروسک بازی  بچه ها 
محیط  ماجراهای  و  منطقه  و  روستا  همان  به  مربوط 
می آمدند  بچه ها  می شد.  ساخته  فی البداهه  که  زیست 
قسمت  این  داشتند.  نقش  عروسک ها  بازی دادن  در  و 
دیدن  شد.  یادماندنی  به  بخشی  من  برای  هم  سفر  از 
هیجانی که گرداندن عروسک به روستاییان می داد. در 
فضایی دور از مرکز با تفریحات عمومی نه چندان زیاد، 
حتی در مقایسه با شهرهای نزدیک، این نمایش تنوعی 

محسوب می شد.
نمایش،  به  گذشت.  روستا  یک  در  هم  سفر  سوم  روز 
چگونگی  به  راجع  صحبت  بچه ها،  با  قصه گویی  تمرین 
و  با دست ساخته می شد  بهبود کیفیت محصوالتی که 
باز همان گپ وگفت های دو یا چند نفره. در این روستا و 
روستاهای دیگر، همه ما از محصوالت خریداری کردیم. 

محصوالتی که برای من سوغاتی از سفر شد. 
 باید طوری باز می گشتیم که بتوانیم به اتوبوس ساعت 
ماندم  برنگشتم.  تهران  به  تیم  با  من  البته  برسیم.   ۱۶
بیشتر  روز  چند  و  بروم  دوستی  خانه  به  تا  بیرجند 
در  کنم.  تنفس  را  محبوبم  شهرهای  از  یکی  آب وهوای 
بدرقه کردم. همان دوستی که در  را  ترمینال دوستانم 
آن سفر با هم همراه شدیم را هم بدرقه کردم. اتوبوس 
 - بلوچی  سربندی  که  حالی  در  من  کرد.  حرکت  آن ها 
خراسانی به سر داشتم آن جا ایستادم و برایشان دست 

تکان دادم. و سپس راهی منزل دوست شدم.

تجربه سفری داوطلبانه به خراسان جنوبی


