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روند کنونی مصرف انرژی
 راه به توسعه نمی برد

بهینه سازی مصرف سوخت، ظرفیت  مدیرعامل شرکت 
صرفه جویی در مصرف ساالنه انرژی کشور را معادل ۵۰۰ 
کنونی  روند  و گفت:  عنوان کرد  نفت خام  بشکه  میلیون 
نیازمند  روند  این  تغییر  و  نمی برد  توسعه  به  راه  مصرف، 
عزمی ملی و همتی همگانی است. محسن دالویز در آیین 
امضای قرارداد برق دار کردن ۷۵ هزار حلقه چاه کشاورزی 
توانیر  شرکت  و  سوخت  مصرف  بهینه سازی  شرکت  بین 
افزود: فرهنگ مصرف در ایران نیازمند بازنگری است و در 
شرایط کنونی که بال توسعه کشور تحت فشار تحریم هاست، 
می توان با تمرکز بر بال مصرف و بهینه سازی آن، تبعات 
تحریم را تا حدودی جبران کرد.وی با اشاره به شدت مصرف 
انرژی سه برابری ایران نسبت به میانگین جهانی و شدت 
مصرف انرژی پنج برابری ایران نسبت به میانگین کشورهای 
پیشرفته، ادامه داد: در بخش حمل ونقل نیز در ایران ۱.۵ 
دالویز  می شود.  مصرف  انرژی  جهانی  میانگین  برابر   ۲ تا 
گفت: بر اساس آمار ترازنامه هیدروکربوری کشور در سال 
۹۵، مصرف نهایی انرژی در ایران در بخش خانگی معادل 
۳۹۶ میلیون بشکه نفت خام، در بخش حمل ونقل معادل 
معادل  در بخش صنعت  و  نفت خام  بشکه  میلیون   ۳۱۹
۳۳۰ میلیون بشکه نفت خام بوده است. وی افزود: شرکت 
بهینه سازی مصرف سوخت به عنوان متولی موضوع مصرف 
بهینه سوخت در کشور، دست همکاری خود را به سوی 
همه وزارتخانه ها و آحاد مردم دراز می کند، زیرا بازنگری در 
فرهنگ و اصالح ساختارهای مصرف انرژی نیازمند اراده ای 

ملی و همتی همگانی است.
برد  بازی  یک  سوخت  مصرف  بهینه سازی  گفت:  دالویز 
کشور  عمومی  بودجه  بر  باری  تنها  نه  زیرا  است،   برد   -
اضافه نمی کند، بلکه به بودجه کمک می کند و به واسطه 
مالحظات زیست محیطی و مسائل پیرامونی، همه از عواید 

آن منتفع خواهند شد.
بین شرکت  دالری  میلیارد  قرارداد ۱.۲  به  اشاره  با  وی 
بهینه سازی مصرف سوخت و شرکت توانیر برای برق دار 
کردن ۷۵ هزار حلقه چاه کشاورزی اظهار کرد: این اقدام 
نفت گاز  مصرف  در  لیتری  میلیون   ۷۵۰ صرفه جویی  به 

منتج می شود.

یاد یار مهربان

  سازمان همکاری اقتصادی )اکو( گرچه با هدف گسترش 
روابط تجاری میان کشورهای عضو تشکیل شده است، اما 
حلقه واسط میان کشورهایی است که دارای ویژگی های 
همین  با  تاریخ  طول  در  که  هستند  مشترک  فرهنگی 

اشتراکات، روابط اقتصادی گسترده با یکدیگر داشته اند.
آنچه در تاریخ به یادگار مانده ونیز آثار یافته شده در مناطق 
مختلف این پهنه گسترده، موید آن است که روابط اقتصادی 
و فرهنگی توامان، مردم و اقوام مناطق را به یکدیگر پیوند 
داده است. بر پایه یافته های باستان شناسان از شهر سوخته 
بلوچستان، سنگ بدخشان )منطقه ای در  در سیستان و 
افغانستان و تاجیکستان( در این منطقه به صورت کاالی 
مصرفی و زینتی فرآوری می شده و در میانرودان به زندگی 

ساکنان آن مناطق زینت می بخشیده است.
سازمان  فعالیت  گستره  اهالی  میان  تنگاتنگ  روابط  این 
دالیل  یادآوری  است.  که گسسته شده  است  مدتی  اکو، 
افسوس  با  باید  ولی  بود  خواهد  مالل آور  گسست  این 
گفت تشکیل سازمان اکوهم هنوزنتوانسته این شکاف های 

مصنوعی را پر کند.
با این که اشتراکات فرهنگی همچنان برقرار، پویا و زنده 
هست، لیک در گسترش روابط اقتصادی نقش کم رنگی 
دارد. شاید برگزاری نشست وزیران گردشگری کشورهای 
عضو اکو در تاجیکستان -- که هم اهداف اقتصادی دارد و 
هم صبغه فرهنگی، بابی باشد برای پرکردن فاصله هایی که 

زخم های روزگاران بر پیکر منطقه ایجاد کرده است.
زیر  مناطق  مردم  میان  گردشگری  تسهیالت  برقراری 
پوشش سازمان اکو، و دیدار یاران جدا افتاده، مسلما در 
کنار احیای خاطرات مشترک، به گسترش و تعمیق روابط 

اقتصادی نیز یاری رسان خواهد بود.
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۹ درمان طبیعی برای آلرژی های 
پاییزی

در شرایطی که برخی افراد از زیبایی های ظاهری پاییز 
مانند تغییر رنگ برگ ها لذت می برند، برخی دیگر باید برای 
مقابله با آلرژی در پی مصرف دارو های ضد این شرایط و جعبه 
دستمال کاغذی باشند و اتمام هر چه سریع تر این فصل به 

یکی از آرزو های آن ها تبدیل می شود.
بسیاری  وطبیعی  ساده  درمان های  که  است  این  خوب  خبر 
با  ادامه  در  که  دارد  وجود  پاییزی  آلرژی های  با  مقابله  برای 

برخی از آن ها بیشتر آشنا می شویم:
■■ اسید های چرب امگا 3

از  سرشار  غذایی  مواد  که  داد  نشان  آلمان  در  مطالعه ای 
اسید های چرب امگا ۳ توانایی مبارزه با التهاب ناشی از آلرژی 
را دارند. بر همین اساس است که افراد مبتال به آلرژی باید یک 
رژیم غذایی سرشار از اسید های چرب امگا ۳ را دنبال کنند. 
از جمله منابع غذایی خوب برای این مواد مغذی می توان به 
ماهی های چرب، مانند سالمون و ساردین، گردو، بذر کتان و 

تخم مرغ اشاره کرد.
■■ پاکسازی پلک ها

پلک و مژه چشم های خود را طی فصل پاییز چند بار در روز با 
یک شامپوی بچه مالیم به خوبی شستشو دهید. در روز هایی 
که میزان گرده گیاهان زیاد است، مژه ها از جمله قسمت هایی 
هستند که گرده ها می توانند روی آن ها جمع شوند. شستشوی 
پلک ها و مژه ها می تواند به کاهش چشمگیر احتمال مواجهه با 

خارش، قرمزی و تورم چشم ها کمک کند.
■■ غذا های تند

مصرف غذا هایی که به طور طبیعی تند هستند، مانند فلفل های 
چیلی، ترب کوهی، فلفل هالوپینو یا خردل تند، اغلب به واسطه 
توانایی آن ها در پاکسازی سینوس ها برای مقابله با آلرژی های 
پاییزی توصیه می شود. زمانی که انباشت گرده موجب گرفتگی 
مواد  می رسد  نظر  به  است،  شده  سینوس ها  در  درد  بروز  و 
غذایی تند قادر به پاکسازی مسیر های هوایی سینوسی هستند.

■■ تعویض مرتب لوازم خواب
آیا عالئم آلرژی شما هنگام شب تشدید می شوند؟ آیا پس 
از بیدار شدن از خواب با گرفتگی بینی مواجه هستید؟ این 
امکان وجود دارد که گرده گیاهان را به تختخواب خود انتقال 
مرتب  طور  به  یا  بگیرید  دوش  خواب  از  پیش  باشید.  داده 

وسایل خواب مانند روبالشی و
ملحفه ها را در طول هفته تعویض کنید تا از شعله ور شدن 

آلرژی پیشگیری شود.
■■ مصرف گزنه

یک  داروخانه  از  آلرژی  عالئم  تسکین  برای  می توانید  شما 
داروی آنتی هیستامین خریداری کنید، اما گزنه یک روش 
درمان و آنتی هیستامینی طبیعی است که عوارض جانبی 
دارو های شیمیایی مانند خشکی دهان، درد معده و بی حالی 
را نیز به همراه ندارد. شما می توانید گزنه را به شکل کپسول 
خریداری کرده یا برگ های آن را دم کرده و به شکل چای 

مصرف کنید.
■■ مصرف ماست ساده

باکتری های مفید و پروتئین های ضد  ماست ساده به لطف 
التهاب موجود در خود می تواند به تسکین عالئم آلرژی کمک 
کند. یک پیمانه ماست ساده را به صبحانه یا میان وعده بعد از 
ظهر خود اضافه کنید تا به تسکین عالئم آلرژی مانند گرفتگی 

سینوس ها کمک شود. 
اگر مزه ماست ساده چندان برای شما دلپذیر نیست می توانید 

مقداری عسل طبیعی به آن اضافه کنید.
■■ استفاده از دستگاه تصفیه کننده هوا

دستگاه های تصفیه کننده هوا می توانند گرده گیاهان و دیگر 
ذرات مضر موجود در هوا را به دام انداخته و از بروز آلرژی 

پیشگیری کرده یا به تسکین عالئم آن کمک کنند.
■■ نوشیدن چای رویبوس

و  کافئین  بدون  ترش(  یا  سرخ  چای  )بوته  رویبوس  چای 
سرشار از آنتی اکسیدان ها است که می تواند به کاهش التهاب 
در بدن کمک کند. اگر به انواع کافئین دار چای عالقه دارید 
می توانید مصرف چای سیاه یا سبز را مد نظر قرار دهید. با این 
 E وجود، هر سه نوع چای به کاهش سطوح ایمونوگلوبولین
که یک محرک قوی آلرژی محسوب می شود، کمک می کنند.

■■ استفاده از نتی پات
سینوس ها  انسداد  رفع  به  می تواند  نمک  آب  با  شستشو 
این  از  استفاده  و  کند  گیاهان کمک  گرده  بقایای  تخلیه  و 
کوچکی  وسیله  پات«  »نتی  دارد.  قدمت  سال  صد ها  روش 
مسیر های  شستشوی  و  پاکسازی  برای  می توانید  که  است 
سینوسی استفاده کنید. محلول نتی پات ها در داروخانه ها به 
فروش می رسند و هم چنین می توانید از ترکیب نصف قاشق 
چایخوری نمک آشپزخانه بدون ید با یک فنجان آب گرم نیز 

استفاده کنید.

همه می گویند سبوس ماده غذایی مفیدی است اما دلیل 
مفید بودن آن چیست؟

است،  شده  شناخته   قدیم  از  که  سبوس  خاصیت  بهترین 
پیشگیری  چاقی  و  یبوست  از  که  برمی گردد  آن  فیبر  به 
است  سیری  حس  القای  سبوس،  دیگر  می کند.حسن 
شده  تصفیه   غالت  از  بیشتر  سبوس دار  غالت  مثاًل  زیرا 
می گیرند  خود  به  آب  و  می مانند  گوارش  دستگاه  در 
دیگر  فایده  می دهند.  فرد  به  بیشتری  سیری  احساس  و 
کاهش  باعث  که  است  کلسترول  جذب  کاهش  سبوس، 
چربی خون شده و غیرمستقیم از بروز بیماری های قلبی- 
عروقی پیشگیری می کند. سبوس ۱8-۱۵ درصد کلسترول 
 ۲۲۰ کلسترول  که  فردی  مثاًل  می آورد؛  پایین  را  خون 
به  کلسترول  این  کند،  کامل مصرف  نان  روزانه  اگر  دارد، 
را  قند  یعنی حد طبیعی می رسد.سبوس جذب  زیر ۲۰۰ 
نیز کم می کند و زمینه ابتال به دیابت را کاهش می دهد.

این  به  دارد.  تأثیر  بر فشارخون هم  ماده غیرمستقیم  این 
ترتیب که کاهش وزن و کاهش چربی خون می تواند باعث 
فشارخون  درمان  در  مستقیم  اما  شود  فشارخون  کاهش 
موثر نیست.در ضمن جویدن بهتر و بیشتر سبوس نیز برای 

دندان ها مفید است.
■■ سبوس حاوی چه مواد مغذی ای است؟

دلیل اصلی مغذی بودن سبوس، وجود ویتامین های گروه 
 B۱ است. وقتی سبوس غالت جدا می شود، ویتامین های B
یا نیاسین و بیوتین در آن ها کم می شود.   B۳ ،یا تیامین
B غالت هستند  گروه  ویتامین های  اصلی  منبع  واقع،  در 
اما نان های سفید و بدون سبوس از این لحاظ فقیر تلقی 
می شوند. به عالوه، در غالت، انواع مواد معدنی مثل آهن، 
اما وجود فیبر در  منیزیم، کلسیم و فسفر نیز وجود دارد 
و  آهن  به خصوص  معدنی  مواد  این  سبوس غالت جذب 

کلسیم را تأمین می کند.
■■ تفاوت سبوس غالت از نظر ارزش غذایی 

 بهترین سبوس در گندم و جو وجود دارد. تفاوت سبوس 
گندم و جو خیلی زیاد نیست ولی بهتر است سبوس غالت 

مختلف را با غالت مصرف کنیم نه جداگانه.
های  ویتامین  وجود  سبوس،  بودن  مغذی  اصلی  دلیل 
B است. وقتی سبوس غالت جدا می شود، ویتامین  گروه 
ها  آن  در  بیوتین  و  نیاسین  یا   B۳ تیامین،  یا   B۱ های 

کم می شود.
■■ حدمصرف سبوس 

سبوس غالت همان طور که خواص مفیدی دارد اگر بیش 
از اندازه مصرف شود، می تواند مشکل ساز شود. اگر میزان 
کاهش  باعث  شود،  خارج  اعتدال  حد  از  سبوس  مصرف 
جذب امالح دو ظرفیتی خواهد شد. مثاًل کلسیم، آهن و 
روی به ترکیب های موجود در فیبر سبوس مانند فیتات ها 

و فسفات ها متصل می شوند و جذبشان کاهش پیدا می کند.
■■ میزان دریافت فیبر از غذا 

حداکثر فیبر مجاز مصرفی روزی ۳۰ گرم است یعنی اگر 
واحد   ۲-۳ روز  در  و  کنیم  انتخاب  دار  سبوس  را  نان ها 
به  فیبر  این مقدار  میوه و ۲ فنجان سبزی مصرف کنیم، 

دست می آید.
■■ مصرف سبوس به چه کسانی توصیه می شود؟

ندارند،  خوبی  مزاج  اجابت  که  کسانی  به  سبوس  مصرف 
مبتال  باال  فشارخون  و  قند  چربی،  به  و  دارند  وزن  اضافه 

هستند،توصیه می شود.
■■ مصرف سبوس برای چه کسانی باید محدود 

شود؟
گوارش  دستگاه  که  افرادی  برای  سبوس  مصرف 
کنند  تحمل  را  سبوس  فیبر  نمی توانند  و  دارند  حساسی 
کاهش  را  خود  مصرف  میزان  هاباید  بایدمحدودشودوآن 
دارند  تحریک پذیر  روده  نشانگان  افراد  برخی  البته  دهند. 
و گاهی باید سبوس در برنامه غذایی آن ها باشد و گاهی 

نباشد. در این مورد باید با مشاور تغذیه مشورت کرد.
■■ آیامصرف سبوس به تنهایی خوب است؟

می توان  ولی  شود  نمی   توصیه  تنهایی  به  سبوس  مصرف 
در  که  افرادی  به  مرباخوری  قاشق  یک  مقدار  به  روز  در 
شرایط خاص یبوست دارند مثاًل خانم های باردار یا شیرده، 

سبوس جداگانه داد.
■■ خواص دارویی سبوس گندم

با مصرف روزانه سبوس گندم می توان از ابتال به بیماری های 
پوکی استخوان، یبوست» اختالالت روده بزرگ«، کم خونی، 
و  قلبی  بیماری های  روده،  سرطان  چربی خون،  چاقی، 
عروقی، سوء هاضمه،  ضعف اعصاب، ضعف عمومی و جنسی 

پیشگیری کرد.
سبوس، جدار خارجی گندم است که دارای مقادیر زیادی 
انواع ویتامین های E و  از مواد فسفردار، هم چنین دارای 

B ، آهن، منیزیم، روی و کمی کلسیم است.
ویتامین E و روی موجود در سبوس از ریزش و سفید شدن 
طراوت  و  شادابی  باعث  و  جلوگیری  سر  موی  هنگام  زود 

پوست می شود.
مواد  هضم  می شود  موجب  سبوس  در  موجود  فیبر 
نشاسته ای با سرعت کمتری انجام شود که در نتیجه قند 
به آهستگی و به میزان کمتری وارد خون شده و هم چنین 

از باال رفتن یک باره قندخون جلوگیری می کند.
با  ماده ای  یبوست هیچ  رفع  و  گوارش  تنظیم سیستم  در 
رانش  موجب  سبوس  و  کند  نمی  برابری  سبوس  قدرت 
و  شده  بزرگ  و  کوچک  روده  لوله های  طول  در  مدفوع 
تحرکات موجی شکل روده ها را تقویت می کند، در نهایت 

ملین و برطرف کننده یبوست است.

دارای  اسید های صفرا که  به  اتصال  با  فیبرهای محلول 
این  از  و  می شود  آن ها  جذب  مانع  هستند  کلسترول 
چاقی  از  و  کاهش  را  خون  کلسترول  و  چربی  طریق 

جلوگیری می کند.
و  یبوست  درمان  برای  سبوس  در  موجود  فیبر   ■■

تنظیم سیستم گوارش بسیار مفید است.
سبوس گندم از بیشتر امالح و ویتامین های مورد نیاز بدن 
دوران  در  آن  مصرف  لذا  است  برخوردار  کافی  اندازه  به 
چنانچه  و  می شود  توصیه  مادران  به  شیردهی  و  بارداری 
به طور مداوم مصرف شود عامل افزایش قد در کودکان و 

نوجوانان نیز خواهد شد.
برای  روزانه  که  است  این  گندم  ۵ طریقه مصرف سبوس 
هر نفر یک تا دو قاشق غذاخوری در داخل انواع غذاهایی 
چون انواع سوپ ها و آش، ساالد، ماست و انواع خورش ها، 
کتلت، کوکو سبزی و سیب زمینی،  انواع خوراک ها ریخته 
شود و یا یک قاشق مرباخوری داخل یک لیوان شیر و یا 

انواع آب میوه ها استفاده شود.
● طرز تهیه ماسک صورت سبوس

 یک قاشق غذاخوری سبوس گندم، دو قاشق ماست تازه 
ماسک  عنوان  به  دقیقه  از ۵  نموده پس  کامال مخلوط  را 
صورت مصرف نمایید و ۱۵ دقیقه بعد با آب ولرم بشویید.

● طرز تهیه سس سبوس
 از مخلوط یک قاشق غذاخوری سبوس، ۶ قاشق غذاخوری 
آبلیمو، یک قاشق روغن زیتون و مقدار کمی نمک می توان 

سس سبوس را استفاده کرد.
● طرز تهیه سوپ برای درمان یبوست

سبز  اسفناج،  کدو  ایرانی،  نیمه  برنج  زیتون،  روغن  »آلو،   
و زمانی که سوپ  را مخلوط کرده  رنده شده و جعفری« 
قاشق  دو  یا  یک  بود  کردن  ظرف  آماده  و  شد  پخته 
غذاخوری سبوس را داخل سوپ ریخته و شب ها به جای 

شام میل کنید.
● پیشگیری از سفیدی و ریزش مو

دم  جوش  آب  لیوان  یک  با  را  گندم  سبوس  قاشق  یک   
کرده ) حرارت غیر مستقیم( سپس آب آن را صاف کرده، 
دو سوم آن را میل کنید و یک سوم آب آن را به سر بمالید.

پرخاصیت حذف شده!)سبوس گندم(
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راهکار جدیدبرای حضور
 در لیگ برتر 

برانکو ایوانکوویچ سرمربی سابق تیم فوتبال االهلی 
عربستان که چند هفته پیش از این تیم اخراج شده بود، 
تالش می کند تا خود را به لیگ برتر فوتبال ایران برساند.

لیگ چین  از  مناسبی  نه چندان  پیشنهادهای  برانکو که 
با  مشورت  ضمن  رسد  می  نظر  به  است،  کرده  دریافت 
یکی از مدیر برنامه های ایرانی خود به بازارگرمی رو آورده  

و تالش می کند تا خود را به فوتبال ایران نزدیک کند.
برانکو به همراه یکی از مدیربرنامه های خود تالش می کند 
تا با فرستادن پیغام به چند تیم  مختلف لیگ برتر ایران 
سرمربی  برای  آن ها  نیمکت  روی  یا  ندارند  سرمربی  که 
امنیت وجود ندارد، خود را به آن ها نزدیک کند تا دوباره 
طعم روز های خوبش را در لیگ برتر فوتبال ایران بچشد. 
هنوز مشخص نیست کدام تیم ها خواهان برانکو هستند

امیدواری به تخصیص پاداش مناسب
ناشنوایان  ورزش های  فدراسیون  رئیس  گران  تیشه  مهران 
بازی های  در  خوبی  مدال های  ما  ورزشکاران  قطعاً  گفت: 
امید زیادی  ناشنوایان کسب خواهند کرد و  آسیایی 

به نتیجه گیری کاروان ایران داریم.
و رئیس کمیته  وزیر ورزش  بازدید  تیشه گران در خصوص 
در  گفت:  ناشنوایان  ورزش های  فدراسیون  از  المپیک  ملی 
شد  مطرح  فدراسیون  در  زیرساختی  مشکالت  بازدید  این 
رئیس  و  ورزش  وزیر  موجود،  کمبودهای  به  توجه  با  که 
از  پس  و  سال   4۰ از  بعد  دادند  قول  المپیک  ملی  کمیته 
اتمام بازی های آسیایی، بازسازی مجموعه به صورت بخش 
بودجه  چانه  متاسفانه  داد:  ادامه  وی  شود.  آغاز  بخش  به 
فدراسیون از همان اول کوچک گرفته شده است و به نوعی 
رشته  دو  یکی  اساس  بر  قبل  از همان ۱۵ سال  ما  بودجه 
رشته   ۱۷ اکنون  که  این  به  توجه  با  اما  است،  شده  بسته 
ورزشی را تحت پوشش قرار می دهیم این بودجه کفاف ما 
گفت:  ناشنوایان  ورزش های  فدراسیون  رئیس  نمی دهد.  را 
حضور سلطانی  فر و صالحی امیری و به خصوص تاج گردون 
که عضو هیات رئیسه فدراسیون ناشنوایان نیز هست خیلی 
آشنا  ناشنوا  ورزشکاران  مشکالت  با  نزدیک  از  و  بود  موثر 
بازی های  به  ایران  کاروان  اعزام  درباره  تیشه گران  شدند. 
البسه  داد  قول  امیری  صالحی  گفت:  ناشنوایان  آسیایی 
کاروان را تقبل کند و هم چنین مبلغی را به عنوان کمک 
که  این  به  توجه  با  گرفت.  نظر  در  فدراسیون  برای  مالی 
وزارت ورزش نیز از قبل کمک مالی خوبی به ما داشته است 
حسابمان خالی نیست و اگر کمک کمیته هم برسد مشکلی 
برای اعزام نخواهیم داشت. وی افزود: البته خوشبختانه االن 
هم مشکلی نداریم، اما این اتفاق دلگرمی خوبی برای ما و 
ورزشکاران بود. قطعاً ورزشکاران ما مدال های خوبی کسب 
خواهند کرد؛ ما در دوره گذشته پنجم شدیم و قول دادیم 
این رتبه را در این دوره هم تکرار کنیم البته برای ارتقای 
این رتبه نیز تالش خواهیم کرد. رئیس فدراسیون ورزش های 
ناشنوایان با بیان این که در این دوره با ۶۰ درصد از ظرفیت 
خود عازم مسابقات می شویم گفت: با آمادگی خوبی که از 
بچه ها سراغ داریم، امیدواریم تا رده چهارم هم باال برویم. 
تمام اردوها بر اساس برنامه ریزی ها، برگزار شده است. البته 
برخی ورزشکاران مشکالت و دغدغه های شخصی و معیشتی 
داشتند که عماًل مربوط به ما نمی شود هرچند وظیفه داریم 
از آن ها حمایت کنیم. وی با بیان این که ورزشکاران ناشنوا 
این عزیزان هستند گفت:  ندارند و رسانه ها صدای  صدایی 
امیدواریم افتخار آفرینی های آن ها بازتاب خوبی در رسانه ها 

و در بین مردم داشته باشد.

صعود تیم ملی فوتبال نابینایان 
تیم ملی فوتبال نابینایان ایران با برتری مقابل ژاپن به 

عنوان تیم اول از گروه دوم این رقابت   ها صعود کرد.
تیم ملی فوتبال ۵ نفره ایران در سومین بازی خود در مرحله 
گروهی رقابت های قهرمانی آسیا که در تایلند برگزار می شود 
موفق شد برابر حریف قدرتمند خود یعنی ژاپن به برتری برسد.

بهزاد زادعلی اصغر در دقایق پایانی این دیدار دروازه ژاپن را 
گشود و تنها گل تیم کشورمان در این بازی را به ثمر رساند 
رقابت ها  این  حذفی  مرحله  به  سرگروه  عنوان  به  ایران  تا 

راه پیدا کند.
بدین ترتیب و در پایان بازی های گروهی تیم ملی فوتبال 
نابینایان ایران در گروه خود اول، ژاپن دوم، مالزی سوم  و 

عمان چهارم شد.

سیاوش بهبودیدو کلمه حرف ورزشی

نتایجی  کشورمان  والیبال  ملی  تیم  اخیر  بازی های 
وا  ویژه  به  است.  آورده  ببار  انتظار  از  دور  کامال 
سوی  از  مصر  تیم  برابر  در  تیم  منتظره  غیر  دادن 
در  نمی شد!  پیش بینی  هم  کارشناس  بد بین ترین 
نخستین  در  که  کوالکوویچ  شاگردان  که  حال 
که  مصری ها  خالف  بر  رقابت ها  این  در  دیدارشان 
استرالیا را برد ه بود ند  با نتیجه ۳-۱ مغلوب روسیه 
این  در  برد  نیازمند  به شدت  بودند،  قدرتمند شده 
دیدار  این  از  پیش  ملی کشورمان  تیم  بودند.  بازی 
چندین مرتبه با مصر رو به رو شده و در بیشتر آن 

دیدار ها برنده شده بود.
اتفاقی بود که  اما، ماحصل تالش بی  دریغ بازیکنان 

در گزارش رسانه ها این گونه بازتاب یافت:
ادامه  در  ایران  بود،  رسیده  خود  اوج  به  حساسیت 
پیش  حریفش  از  دوباره  و  بگیرد  امتیاز  شد  موفق 
به  را  کار  بودندکه  مصری ها  این  بازهم  اما  بافتد، 
دنبال  نزدیک  و  پایاپای  بازی  کشاندند.  تساوی 
اما  شدند،  برابر   ۲4 امتیاز  در  تیم  دو  و  می شد 
اشتباهات ادامه دار سرانجام کار را تمام کرد و تیم 
مصر توانست ۲۶ - ۲4 برنده این ست و در نهایت 
ترتیب  بدین  ایران  باشد.تیم  بازی  این  برنده   ۱  ۳-

دومین شکست پیاپی اش را تجربه کرد.

هواداران  زدگی  بهت  درمیانه  که  است  طبیعی 
اندرکاران،  والیبال کشوربه ویژه کارشناسان ودست 
ابراهیم وطن پرست  باره صحبت شودازجمله  دراین 
گو  و  گفت  در  کشورمان  والیبال  پیشکسوت 
باایسنا،درباره شکست تیم ملی والیبال ایران مقابل 
گفته  جهانی  جام  رقابت های  دوم  روز  در  مصر 
به  جدی  تلنگر  امروز  باخت  گفت  می توان  است: 
ایران بود. تیم ما در سطح جهانی از جمله  والیبال 
مدعیان است و همان طور که دیدید این باخت نیاز 
برای  مصر  مقابل  باخت  قطعا  دارد.  ریشه یابی  به 
درخواست  یک  این  و  نیست  قبول  قابل  هیچ کس 
این موضوع  به  برگردیم  به عقب  اگر  منطقی است. 
والیبال  برای  فشرده ای  سال  امسال  که  می رسیم 
یا  تنها شش  که  چرا  بوده،  ایران  و خصوصا  جهان 
سر  پشت  را  سخت  تورنمنت  سه  ما  بازیکن  هفت 

گذاشته اند و االن هم در جام جهانی بازی می کنند.
وی افزود: ما لیگ ملت ها، انتخابی المپیک، قهرمانی 
را پشت سر می گذاریم،  اکنون جام جهانی  و  آسیا 
ملت ها  لیگ  رقابت های  در  می دانید  که  همان طور 
هفت یا هشت بازیکن ما از بازی اول تا آخرین بازی 
فینال بازی کردند و این موضوع فشار زیادی را به 
المپیک  انتخابی  تا  وارد کرد. همین موضوع  آن ها 
و  روانی  مساله  داشت.  ادامه  هم  آسیا  قهرمانی  و 

والیبال  ملی  تیم  فعلی  شرایط  اصلی  دلیل  جسمی 
ایران است. بازیکنان ما پنج شش ماه است مدام در 
اعزام می شوند.  مسابقات مختلف  به  و  اردو هستند 
این موضوع آن ها را از نظر جسمی و روحی تخلیه 
بازی زده  ما  بازیکنان  که  گونه ای  به  است،  کرده 

شده اند و از نظر جسمی خسته هستند.
باشید  مطمئن  داد:  ادامه  ایران  والیبال  کارشناس 
این موضوع باید از ابتدا مدیریت می شد چرا که االن 
برای  کافی  انرژی  و  جنگندگی  روحیه  ما  بازیکنان 
ارائه ی یک بازی خوب مقابل حریفان را ندارند. با این 
تلنگر  ؛باخت مقابل مصر  حال، همان طور که گفتم 
جدی بود تا خود را از پیش برنده ندانیم. کارشناسان 
ما انتقادات زیادی به این نحوه اعزام تیم به رقابت ها 
نکرد.  توجه  ها  آن  به  کسی  متاسفانه  اما  داشتند، 
بهتر بود به جوانان خود فرصت دهیم تا تیم اصلی 
را  مختلف  رقابت های  برای  کافی  روحیه  و  توان  ما 

داشته باشند.
وطن پرست در پاسخ به این سوال که چرا کوالکوویچ 
به  بر فرصت دادن  والیبال مبنی  اهالی  انتقادات  به 
جوانان توجهی نمی کند، توضیح داد: از نظر من این 
به  نسبت  کوالکوویچ  دیدگاه  و  شناخت  به  موضوع 
والیبال  می کند  حس  او  برمی گردد.  ایران  والیبال 
ایران و مسووالن فدراسیون نتیجه گرا هستند و اگر 
بتواند نتایج خوبی را در مسابقات مختلف بگیرد از 
بدانیم  باید  است،  اشتباه  که  بود  خواهند  راضی  او 
ما  درد  به  شرایطی  چنین  در  آسیا  در  قهرمانی 
حداقل  آسیا  در  می توانستند  ما  جوانان  نمی خورد. 
عوض  در  اما  کنند،  کسب  را  سومی  یا  دوم  عنوان 
و  کرده  استراحت  اصلی  بازیکنان  که  می دانستیم 
آورده اند.  دست  به  را  جنگندگی  برای  خود  روحیه 
و  باشد   ۲۰۲۰ المپیک  برای  باید  ما  برنامه ریزی 
و  هفت  شش،  تنها  به  دادن  بازی  با  موضوع  این 
در  باید  نیست.  دسترس  قابل  بازیکن  هشت  نهایتا 
میدان  هم  جوان تر  بازیکنان  به  مختلف  بازی های 

دهیم تا آماده بازی های بزرگتر شوند.
کرد:  اظهار  پایان  در  ایران  والیبال  پیشکسوت 
خسته ای  تیم  امروز  بازی  در  دیدید  که  همان طور 
برنامه ریزی  نشان دهنده  موضوع  این  و  داشتیم 
اروپایی  تیم های  همانند  باید  نیز  ما  است.  اشتباه 
تیم  چهار  دقیق  برنامه ریزی  با  که  روسیه  همچون 
مختلف را به چهار تورنمنت مختلف اعزام کرد عمل 
اما  شدند  دعوت  ملی  تیم  به  ما  بازیکن   ۲۵ کنیم. 
و  سرمربی  می کنیم.  بازی  اصلی  نفر  هفت  با  تنها 
فدراسیون باید بدانند در حال حاضر نیاز ما استفاده 
آینده سازی  تا  است  کشور  والیبال  ظرفیت  همه  از 

همه  به  باید  می خواهیم  پایدار  موفقیت  اگر  کنیم. 
ظرفیت ها نگاه ویژه کرد.

ملی  تیم  سرمربی  ایگورکوالکوویچ  دیگر،  ازسوی 
والیبال ایران هم،در مورد شکست سه بر یک تیمش 
مقابل مصر در بازی دوم جام جهانی ۲۰۱۹ مطالبی 
کرده  رابیان  پرست  وطن  سخنان  محتوای  باهمان 
ولی باادبیات دیگری .وی گفته است: در ابتدا به تیم 
ملی مصر تبریک می گویم.  برای ما خیلی سخت بود 
که بازی با مصر را با روند طبیعی آن به پایان ببریم.
وی ادامه داد: بسیاری از ما برای این تورنمنت از نظر 
نیستیم.  آماده  مختلف،  دالیل  به  جسمی  و  روحی 
جام جهانی هنوز برای ما آغاز نشده است. امروز در 
دقایق حساس بازی به ویژه ست دوم عملکرد خوبی 
نداشتیم. در ست سوم هم بازی نزدیک بود ولی در 
مثل  و  دادیم  از دست  را  مهم  لحظات  ست چهارم 

همیشه بازی نکردیم.  

امیر غفور گفت:  نکردن  بازی  کوالکوویچ  در مورد 
غفور برای بازی با مصر آماده نبود و من می خواستم 
بازیکنی  او  ببینم.  زمین  در  را  یلی  پوریا  عملکرد 
جوان و آینده والیبال ایران است.  او قهرمان جوانان 
بازی  دشوار  لحظات  در  داشتم  قصد  و  شده  جهان 
در زمین باشد. البته غفور هم برای بازی آماده نبود.  
زمان  کرد:  عنوان  ایران  والیبال  ملی  تیم  سرمربی 
ندارد و ما در حالی وارد  تغییر وجود  برای  زیادی 
جام جهانی شدیم که آماده یک تورنمنت طوالنی 
شکست،  این  از  بعد  بازیکنان  امیدوارم  نبودیم. 
مورد  در  کنند.  تقویت  زمین  در  را  خود  انرژی 
زیادی  زمان  چون  ندارم  حرفی  بازی  فاکتورهای 
برای تغییر نداشتیم. انرژی، مهم ترین چیزی است 

که نیاز داریم.
درترکیب  تغییرات  بااندکی  انرژی  رسداین  بنظرمی 
دادبامیدان  باکانادابروزکرد.ونشان  دربازی  تیم 
تیم  باپختگان  درهمراهی  جوان  نیروهای  به  دادن 
برابرکانادا،تازگی  برد.بردایران  جلومی  ،کاررابهتربه 

رابه تیم بازگرداند.
بلند قامتان ایرانی پیش از این، ۵ مرتبه برابر کانادا 
بازی کرده بودند که حاصل آن ۳ برد برای کانادا و 
۲ برد برای ایران بوده است، آخرین مصاف دو تیم  
لیگ  رقابت های  هفته سوم  در  و  امسال  ابتدای  در 
تیم ملی  انجام شد که  ارومیه  والیبال در  ملت های 

کشورمان توانست ۰-۳ برنده باشد. 
ایران  تیم  برای   ،۳-۱ نتیجه  با  آخر  برد  شایداین 
نوید  که  چرا  باشد  برد  دلچسب ترین  هواداران،  و 

بازی های بهتر را در خود دارد.

باخت های دور از انتظار
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یکپارچه  سیستمی  گردشگری،  مقصد  یک 
بهتر  بخواهیم  اگر  و  است  خدمات  و  جاذبه ها  از 
وقتی  گردشگری  مقصد  یک  آنکه؛  بگوییم، 
تواند  می  که  است  دارا  را  منابع  از  ای  مجموعه 
برای  که  جایی  تا  کند  جلب  مسافررا  نظر  ابتدا 
و  رفتن  برای  تالش هایی  منطقه  آن  به  رسیدن 

برگشتن انجام دهد.
یک مقصد بدون ویژگی خاص و منابع جذاب و 
خدمات مورد نیاز هیچگاه نمی تواند انگیزه سفر را 

در افراد ایجاد کند. 
برای این که یک منطقه به یک مقصد گردشگری 
داشته  مزایایی  است  الزم  شود  تبدیل  موفق 
ویژه،  معماری  طبیعی،  منابع  همچون   باشد 
کمک  با  موجود  منابع  این  غیره.  و  تاریخی 
مزیت  بازاریابی،به  خاص  استراتژی های  اجرای 
در  چیز  یک  اما  می شود.  تبدیل  واقعی  رقابتی 
مغفول  گردشگری  بازاریابی  استراتژی های  عموم 
نیازهاو  رفع  برای  ریزی  برنامه  آن هم  و  می ماند 
در  گردشگر،  همان  یا  مشتری  درخواست های 
به  تاریخی  مکان  تبلیغات یک  تنها  است.  مقصد 
موضوع  نمی کند.  کمک  منطقه  آن  گردشگری 

اصلی وفاداری و تکرار سفر است. 
از  ترکیبی  که  داشت  نظر  در  باید  رو،  همین  از 
فعالیت ها در ابعاد مختلف، به ایجاد مقصدی برای 
گردشگری کمک می کند.این فعالیت ها می تواند 
مشتری  به  گردشگری  خدمات  زنجیره  طریق  از 
ایده  تنها محصوالت و خدمات  نه  ارائه شود، که 
آل را فراهم می کنند بلکه با مرور زمان، آن مقصد 
دارای روابط مکمل در بین همه عرضه کنندگان 

خدمت خواهد شد. 
در واقع، صرفا داشتن مناظر خیره کننده، تاریخ 
نیست  کافی  جذاب  و  دیدنی  سواحل  و  کهن  
مقصدتان  به  را  امروز  ی  سلیقه  با  گردشگر  که 
فراخواند. برای جذب گردشگر، توجه و ارائه طیف 
است. همه  و خدمات الزم  از محصوالت  وسیعی 
خدمات در یک زنجیره کامل مثل؛ مهمان نوازی، 
و... قادر به  سرگرمی، تفریحی، ورزشی، فرهنگی 
زیرا  می شود.  شما  مقصد  مشتری  رضایت  جلب 
نیازهای مختلف و سلیقه های  امروزی  مشتریان 

متنوعی دارند. 
همان طور که گفتیم آنچه یک مقصد گردشگری 
جاهست.  آن  و خدمات  ها  جاذبه   ، سازد  می  را 
نگاه  با  که  است  چیزی  خدمات  عرضه  نحوه  اما 
خدمات  عرضه  پرداخت.  باید  آن  به  تری  دقیق 
به چه کسانی؟ آیا می توانید جاذبه گردشگری و 
خدماتی برای همه داشته باشید؟برای همه یعنی 
چه؟ این ا سوال هایی است که باید از خود بپرسیم.

گردشگری  زنجیره  از  حلقه  هر  که  موضوع  این 
و  حلقه ها  دیگر  بر  تاثیرگذار  کامال  مقصد  یک 
خدمات است و موفقیت آن ها وابسته به یکدیگر 
خوبی  به  پذیر  دسترس  گردشگری  در  است، 
افراد  برای  خدمات  از  یکی  اگر  است.  فهم  قابل 
از  بود  نخواهند  قادر  آن ها  نباشد  مناسب  معلول 
برای  استفاده کنند.  قابل دسترس  دیگر خدمات 
هیچگاه  پذیر  دسترس  کامال  هتلی  داشتن  مثال 
بتوانند به آن  افراد  تضمین کننده آن نیست که 
جا برسند. فرودگاه، حمل نقل شهری و... در این 
زنجیره بسیار تاثیرگذار هستند. وابستگی خدمات 
به هم در گردشگری دسترس پذیر بیش از پیش 

مشاهده می شود.
زنجیره  در  مفقوده  های  حلقه  خاطر  به  عمدتا 
نارضایتی هایی برای مسافران پیش می آید.  سفر، 
عدم تطابق خدمات با نیازهای افراد، تجربه بدی 
یک  که  منفی  پیامدهای  می سازد.  آن ها  برای  را 
نارضایتی  می تواند به یک کسب و کار گردشگری 
ناراضی  این گونه است که: مشتری  تحمیل کند 
دوباره از خدمات استفاده نخواهدکرد، اما مهمتر 
و حتی ترسناکتر از همه، تبدیل او به یک صدای 

"منفی" در برابر خدمات شما خواهد بود.
که  می شناختم  را  آژانسی  چگونه؟  می پرسید 

خوبی  بازایابی  کنم.  سفر  آن  با  داشتم  دوست 
می کرد و مرا کامال جذب خدمات خود کرده بود. 
از  یکی  در  مسافرهایش  از  یکی  منفی  نظر  یک 
سفر  از  را  من  تا  بود  کافی  اجتماعی  شبکه های 
با این تیم منصرف کند. برای من نظر یک کاربر 
استراتژی های  از همه ی  تر  واقعی  یا یک مسافر، 
بازاریابی آن شرکت بود. من یک مشتری را واجد 

شرایط برای تایید یا رد آن خدمت می دانم.
این ها را گفتیم اما بدیهی است که یک کارآفرین 
عناصر  تمام  مستقیم  طور  به  تواند  نمی  خرد 
زنجیره مقصدی که در آن کار می کند را کنترل 
کند. در نتیجه، در توسعه یک مقصد گردشگری 
به  باید  خصوصی  چه  دولتی  چه  فعالین  همه ی 
در  و  شوند  دعوت  آن  برنامه ریزی  در  مشارکت 
کار  به  و  آن ها جمع شود  نظرات  مراحل  همه ی 
فرودگاهی  ایجاد  برای  مثال  برای  شود.  گرفته 
گروه های  یا  و  انجمن ها  از  باید  دسترس پذیر 
اعتبار سنجی و  برنامه ریزی و  معلولین در جهت 
تایید نهایی پروژه کمک گرفته شود. در غیر این 
صورت تضمینی در موفقیت مناسب سازی آن فضا 
وجود نخواهد داشت. در نتیجه با جذب مشارکت 
همه ی بهره مندان می توان انتظار داشت خدمات 
بازار  و  مشتریان  نیازهای  با  متناسب  جاذبه ها  و 

فراهم شود.
از  تیمی  با  اروپا  کمیسیون   ،۲۰۱4 سال  در 
سراسر  در   ENAT اعضای  جمله  از  محققان، 
اروپا ،شروع به تحقیقاتی با عنوان: "نقشه برداری 
گردشگری  خدمات  تأمین  عملکرد  بررسی  و 
از  بخشی  در  کردند.  اروپا"  در  دسترس پذیر 
خدمات  سایت های  وب  گسترده،  مطالعه ی  این 
گرفتند.  قرار  سنجش  مورد  اروپا  در  گردشگری 
موجود  اطالعات  انواع  و  دسترس پذیری  میزان 
درباره پیشنهادهای مناسب برای افراد با نیازهای 

ویژه تحلیل شد. 
این مطالعه  نقشه برداری ای انجام داد که  ۳۱۳ 
هزار و ۲8۶ سرویس گردشگری دسترس پذیر را 
EU-( اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهای  سراسر  در 

۲8( کشف کرده است. این مطالعه نشان می دهد 
تقریباً  دسترس پذیر  گردشگری  خدمات  که 
اما طبق  از خدمات کلی گردشگری است.   %۹.۲
گردشگری  تقاضای  زمینه  در  که  موازی  تحقیق 
کل  از   %۳۷ آمارها  بود  شده  انجام  دسترس پذیر 
بازار را به تقاضا برای خدمات مناسب برای همه 
 %۹.۲ عرضه  مقابل  در  یعنی  بود.  زده  تخمین 
مانده  کننده  عرضه  بدون  تقاضا   %۲۷.8 تقریبا 

است. این شکاف قابل توجهی است. 
انجام  ایران  در  چنینی  این  تحقیقاتی  آنجایی  از 
فاصله  که  زد  حدس  توان  می  اما  است.  نشده 

اروپا  از  بیشتر  ایران  در  تقاضا  و  خدمات  عرضه 
زمینه حقوق  در  آن ها سال هاست که  زیرا  باشد. 
معلولین و مناسب سازی فضا های شهری فعالیت 
در  فعالیت  که  است  این  مهم  موضوع  می کنند. 
پر  ها  سال  تا  می تواند  ندارند  رقیبی  که  بازاری 
سود باشد. در نتیجه ارزش جدیدی که می توان 
بر روی آن تمرکز کرد و بخش بزرگی از بازار را 

جذب کرد موضوع دسترس پذیری است. 
مسافری  هر  که  باشید  داشته  یاد  به  سرانجام، 
داشته  را  نیازهای دسترسی خاص خود  می تواند 
را  همگن  گروه  یک  خاص  نیاز  با  افراد  باشد. 

تشکیل نمی دهند.
را  بازار  از  جداگانه  بخش  یک  آن ها  چنین  هم 
مختلف  بخش های  به  آن ها  نمی دهند،  تشکیل 

تعلق دارند.
مانند  سفر،  انگیزه های  مورد  در  مثال،  عنوان  به 
هر گردشگر دیگری، کسانی هستند که به دالیل 
می خواهند  که  کسانی  کنند،  می  سفر  فرهنگی 
دنبال  به  که  کسانی  دهند،  انجام  را  ورزش  یک 
کسانی  و  آرام هستند  و  بخش  آرامش  تعطیالت 
هیجان  و  کننده  سرگرم  تجربیات  دنبال  به  که 
یافتن  به  نیاز  فقط  آن ها  غیره.  و  هستند،  انگیز 
نیازهای  که  دارند  را  سفری  پیشنهادهای 
دسترسی آن ها رفع شده باشد. و شرایط شخصی 
به  مقاصد  در  همه،  از  مهمتر  نشود.  مانع  آن ها 
افراد آموزش دیده ای نیاز دارند که نیازهای آن ها 
را درک کنند و می دانند که چگونه سفری آسوده 

و خاطره انگیز برای آن ها فراهم کنند.

دریا هم دسترس پذیر نیست!
سواحل  از  درصد   ۲۰ تنها  بودن  دسترس  قابل 
دریای خزر برای تفریح و گردشگری مردم در رسانه ها 
بازتاب داشته است. از جمله روزنامه همشهری همزمان 
کارتونی  انتشار  با  گردشگری،  جهانی  روز  فرارسیدن  با 
از داود کاظمی، به قابل دسترس بودن تنها ۲۰ درصد 
و گردشگری مردم،  تفریح  برای  از سواحل دریای خزر 
پرداخته و تشویق مردم برای سفر به سواحل کشورهای 

دیگر را در طرح خود برجسته کرده است.

رونمایی از سند ملی سالمندان
 

ارتقای خدمات  سند ملی سالمندان کشور به منظور 
رسانی به سالمندان کشور و تحقق شعار »فرصت های برابر 

برای تمام سنین«، رونمایی شد.
سند ملی سالمندان با همکاری سازمان بهزیستی به عنوان 
بودجه و  و  برنامه  سازمان  سالمندان،  ملی  شورای  متولی 
نوشته  حوزه  این  دیگر  متولیان  عنوان  به  بهداشت  وزارت 
شده است. این سند منجر به هم راستایی و هم افزایی بین 
سازمان ها و دستگاه های ذی ربط از جمله، وزارت بهداشت، 
مردم  سازمان های  و  بهزیستی  شهرداری،  رفاه،  وزارت 
برای خدمت  عطفی  نقطه  و  شده  سالمندان  حوزه  در  نهاد 
به سالمندان محسوب می شود  بهتر  و  علمی  دقیق،  رسانی 
با درنظرگرفتن وضعیت سیمای سالمت سالمندان بسیار  و 
سالمت،  حوزه  در  سند  این  در  بود.  خواهد  کننده  کمک 
پوشش  روانی  و  سالمندان، سالمت جسمی  رفاه  حوزه های 
موضوعاتی  نیز  رفاه  حوزه  در  که  این  ضمن  می شود؛  داده 
مانند اشتغال، معیشت و حمایت هایی که باید از سالمندان 
سعید نمکی،  می گیرد.   قرار  توجه  گیرد، مورد  صورت 
ملی  درباره سند  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
به  سالمندان  ملی  سند  مراسم گفت:  این  در  سالمندان 
کمک دستگاه های ذی ربط دنبال خواهد شد و اجرایی نیز 
و  پیشگیری  درمان  به  مربوط  چنین مباحث  هم  می شود؛ 

بازتوانی در آن پیگیری خواهد شد.
گفتنی است در سال ۹۵ براساس آخرین آمار، ۹.۲8 درصد 
جمعیت کشور، سالمند بوده اند که این میزان در حال حاضر، 
به ۱۰ درصد رسیده است و وضعیت در کشور ما به گونه ای 
است که تا ۳۰ سال آینده، شاهد افزایش جمعیت سالمند به 
۳۰ درصد خواهیم بود، یعنی در ۳۰ سال آینده، از هر سه 

نفر، یک نفر سالمند است.
سالمندان  جهانی  روز  همایش  در  سالمندان  ملی  سند 
حضور  با  و  میالد  برج  المللی  بین  های  همایش  سالن  در 
سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محمد 
شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وحید قبادی 
دانا رییس سازمان بهزیستی کشور و معاون سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی کشور، رونمایی شد.

اشتغال ورزشکاران نابینا
و  کار  تعاون،  وزیر  محمدشریعتمداری   - ایرنا 
ورزشکاران  برای  را  کمیسیونی  گفت:  اجتماعی  رفاه 
اشتغال  اولویت  تا  می دهیم  تشکیل  نابینا  عنوان دار 
مظلومی«  »محمدرضا  کند.  مشخص  را  ورزشکاران 
رییس فدراسیون نابینایان، »محمد دادکان« و مشاوران 
من عضو این کمیته هستند و این افراد ورزشکاران نابینا 
می کنند.  شناسایی  را  اشتغال  شرایط  کم بینای واجد  و 
جامع  قانون  در  داد:  ادامه  دوازدهم  دولت  کابینه  عضو 
حمایت از معلوالن و در بخش اشتغال، تکالیفی بر عهده 
اول رییس جمهور  وزارتخانه است که در حضور معاون 
این موضوع مطرح و »اسحاق جهانگیری« دستورات الزم 
را برای هماهنگی در اجرای آن به دستگاه های دولتی 

داده است.
شریعتمداری افزود: برای کمک به ایاب و ذهاب این قشر 
از ورزشکاران باید کارهای کارشناسی الزم انجام شود تا 
میزان استفاده از بودجه عمومی برای رفع مشکالت این 

قشر صورت پذیرد.

گردشگری دسترس پذیرشمیم عطایی

ارزش افزوده دسترس پذیری 
برای مقاصد گردشگری
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معیار - گیالن - مهد یه رزاقی لنگرود ی
به همت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی 
گیالن، همایش یک روزه "بیماری منییر و ثبت ملی آن" 
با حضور استادان نامدار کشور، مسووالن دانشگاه و اعضای 
علوم  دانشگاه  بینی  و  حلق  و  گوش  گروه  علمی  هیأت 

پزشکی گیالن برگزار شد. 
پزشکی  علوم  دانشگاه  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
گیالن )وب دا(؛ دکتر کاظم زنده دل- مسوول برنامه ثبت 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  سالمت  پیامدهای  و  بیماری ها 
بیماری ها  ثبت  برنامه  تعریف  به  اشاره  با  پزشکی  آموزش 
در وزارت بهداشت، گفت: برای برنامه ثبت بیماری باید ساز 
بازیابی،  و کار جمع آوری درست اطالعات، ذخیره سازی، 
نتیجه  به  تا  باشیم  داشته  مناسب  بهره برداری  و  تحلیل 
مطلوب برسیم.وی به جایگاه و ضرورت نظام ثبت بیماری ها 
ثبت  برنامه های  انواع  نظام سالمت،  در  ها  پژوهش  انواع  و 
بیماری، جایگاه و اقد امات ثبت بیماری در وزارت بهداشت 
اشاره کرد و افزود: مراحل راه اندازی ثبت بیماری از طراحی 
و  طراحی  برای  و  شود  می  شروع  درست  ریزی  برنامه  و 

اجرای ثبت موفق نیاز به شبکه موثر می باشد.
وزارت  پیامد های سالمت  و  بیماری ها  ثبت  برنامه  مسوول 
مسایل  و  ها  بیماری  ثبت  در  کیفی  کنترل  بر  بهداشت، 
افزود:  و  کرد  تأکید  بیماری ها  ثبت  در  اخالقی  و  حقوقی 
این مهم، نتایجی را برای سیاستگزاری و توسعه روابط بین 

المللی برای سازمان ها ایجاد می کند.
د کتر شادمان نعمتی -- معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه 
علوم پزشکی گیالن و دبیر اجرایی این همایش نیز، هدف 
اصلی از برگزاری این همایش را انجام کار نوین در عرصه 

سالمت و پژوهش کشور عنوان کرد و گفت: ثبت بیماری 
منییر)سرگیجه مرکزی ومحیطی( در کشور به عنوان یک 
و  بزرگ  از کارهای  و ملی، یکی  تحقیقاتی کشوری  شبکه 
بهداشت  وزارت  فناوری  و  تحقیقات  معاونت  در  ارزشمند 
است. وی افزود: در این راستا معاونت تحقیقات و فناوری 
به  اقدام  قبل،  سال  دو  از  گیالن،  پزشکی  علوم  دانشگاه 
تحقیقات  معاونت  در  را  بیماری ها  ثبت  راه اندازی  واحد 
دانشگاه راه اندازی کرد و در این مسیر حمایت و کمک های 
مادی و معنوی از سوی وزارت بهداشت دریافت کرده است.
به حضور ۱۵  اشاره  با  دانشگاه  فناوری  و  تحقیقات  معاون 
نماینده از دانشگاه های علوم پزشکی کشور در این برنامه، 
داشت:  اظهار  و  کرد  عنوان  بخش  امید  بسیار  را  مهم  این 
آغازگر  بتوانیم  یکدیگر  همیاری  و  همکاری  با  امیدواریم 

حرکتی نوین در این راه باشیم.  
ملی  تجربه  اولین  را  همایش  این  برگزاری  نعمتی  دکتر 
علوم  دانشگاه  بینی  و  حلق  گوش،  تحقیقات  مرکز  برای 
در  همکاران  همه  تالش  از  و  کرد  بیان  گیالن  پزشکی 

این مرکز، استادان و کارکنان معاونت تحقیقات و فناوری 
دانشگاه تشکر کرد. وی در پایان یادآور شد: رجیستری و 
این  ثمره  و  است  ارزشمند ی  و  کار جدید  بیماری ها،  ثبت 
این  جد ید  دستاورد های  و  تجارب  از  استفاده  گرد همایی 

حوزه می باشد.
ملی آن" که  ثبت  و  منییر  "بیماری  روزه  در همایش یک 
ساحلی  دهکده  در  فناوری  و  تحقیقات  معاونت  همت  به 
بندر انزلی برگزار شد؛ سه نشست تخصصی در زمینه های: 
بیماری  شناسی  نشانه  و  پاتوژنز  و  اپیدمیولوژی  تازه های 
جدید  روش های  محیطی(،  و  مرکزی  )سرگیجه  منییر 
تشخیص بیماری، د رمان های د ارویی و جراحی در بیماری 
برنامه  معرفی   -- رجیستری  برنامه های  اهمیت  منییر، 
ملی رجیستری، معرفی سامانه ثبت ملی بیماران مبتال به 
بیماری منییر، جستاری در پروتکل و نرم افزار رجیستری 
ملی منییر با استفاده از تجارب رجیستری های مرکز اهواز، 
د رمان های حمایتی و توانبخشی د ر بیماری منییر، میگرن 
و منییر، افق های جد ید د ر تشخیص، د رمان و پژوهش های 
مرتبط با بیماری منییر، بیماری منییر از د ید گاه نورولوژی 
ارایه شد و در نشست پایانی به جمع بند ی مطالب پرد اخته 
با  کارگاه هایی  همایش،  این  حاشیه  در  است:  گفتنی  شد. 
ویژه  منییر  بیماری  ملی  ثبت  سامانه  "آموزش  عناوین 
و  کشور"  دانشگاه های   IT و  رجیستری  کارشناسان 
"بیماری منییر" و یافته های تیپیک و معتبر در آزمایش های 

اد یولوژیک" نیز برگزار شد.
الزم به ذکر است: این همایش د ارای امتیاز بازآموزی است و 
به شرکت کنندگان در همایش مذکور گواهی اعطا می شود.

معیار - گیالن - مهدیه رزاقی لنگرودی
و  علم  های  پارک  روسای  نمایندگان  نشست  اولین 
بازاریابی و تجاری  فناوری منطقه یک کشور و کمیته 
استان در سالن جلسات  نمایندگان ۶  با حضور  سازی 

پارک علم وفناوری گیالن برگزار شد.
دکتر امیر ملک پور معاون پارک علم و فناوری گیالن 
و  علم  پارک  روسای  نمایندگان  به  مقدم  خیر  ضمن 
نشست  این  از  هدف  گفت:  نشست  در  حاضر  فناوری 
افزایش تعامالت و پیگیری و ارائه پیشنهادها در زمینه 
تشکیل کمیته هایی است که با توجه به اتاق فکر منجر 
افزود:  می شود.وی  یک  منطقه  در  شبکه  تشکیل  به 
امیدواریم این نشست ها ما را به مسیری هدایت کند که 
بتوانیم با هم افزایی، فرصت های بهتری را برای اهداف 

پارک های منطقه یک فراهم کنیم.
ملک پور در ادامه با اشاره به توسعه اکوسیستم نوآوری 
فناور  پارک ها بحث شرکت های  گفت: مهم ترین هدف 
اکوسیستم  و رونق   توسعه  و دانش بنیان و هم چنین 
استارتاپی است که خوشبختانه دراستان گیالن گرایش 
به آن به وجود آمده است  و تیم های جوان و خالقی در 

حوزه استارتاپ ها در حال  فعالیت هستند.
معاون فناوری پارک علم و فناوری گیالن در خصوص 
پارک علم و فناوری گیالن افزود: پارک علم و فناوری 
دارای  و  نمی شود  خالصه  مرکزی  ساختمان  به  تنها 
ده مرکز رشد در نقاط مختلف استان و در شهرهای 
مختلف می باشد که این مراکز یک شبکه حمایتی را 
در سطح استان ایجاد نموده اند که ظرفیت های استان 
را شناسایی و در مسیر رشد فناوری هدایت می کنند.

دکتر ملک پور تصریح کرد: در یک سال گذشته مدیریت 
پارک علم و فناوری گیالن مجموع فعالیت هایی را با 
استان  در  فناوری  و  نوآوری  اکوسیستم  توسعه  هدف 
ایجاد نموده که می توان به راه اندازی اولین فضای کار 
اشتراکی در فضای کار ICT اشاره کرده که در اختیار 

بخش خصوصی قرار دارد.
در حوزه مالکیت فکری با توجه به میزان چالش ها و 
فکری  مالکیت  بحث  در  حوزه  آن  در  که  تقاضاهایی 
کارگروه  عنوان  تحت  کارگروهی  یک  دارد  وجود 
و  پایش  آن  وظیفه  که  شده  تشکیل  فکری  مالکیت 
به  که  است  اختراعاتی  ثبت  و  داوری  فرآیند  کنترل 
پارک علم وفناوری گیالن به عنوان مرجع منطقه ای 

مالکیت فکری ارجاع می شود.
فناوری  و  علم  پارک های  نمایندگان  دبیر  دکترکیانی 

کرد:  بیان  نشست  این  خصوص  در  یک  منطقه 
کمیته ای تحت عنوان کارگروه تعامالت بین الملل برای 
این حوزه تشکیل شده که در  پیگیری ظرفیت ها در 
ابتدا با تمرکز بر کشور های حوزه CIS  که در شمال 
و حاشیه دریای خزر می باشند، کار خود را آغاز نموده 

است.
معاون فناوری پارک علم و فناوری تبریز در خصوص 
مرکز  افتتاح  بحث  اخیرا  گفت:  اخیر  های  فعالیت 
درحال  عالوه  که  داشتیم  را  خالق  صنایع  نوآوری 
پیگیری فن بازار هفته پژوهش استانی و  حضور در فن 

بازار هفته پژوهش کشور هستیم.
در  یک  منطقه  وفناوری  علم  پارک  نمایندگان  دبیر 
پارک های  در  مستمری  و  معمول  روابط  افزود:  ادامه 
جدید  مسائل  روزه  هر  و  ندارد  وجود  فناوری  و  علم 
علم  پارک  در  مشکالتشان  و  شرکت ها  خصوص  در 
وفناوری اتفاق می افتد. که تفاوت بین پارک ها را با سایر 

سازمان ها و ارگان های همتراز بیشتر نمایان می کند.
در  ارتباط  مهم  اصل  که  این  به  اشاره  با  کیانی  دکتر 
ایجاد  ما  هدف  گفت:  است؛  شبکه سازی  حوزه  این 
با  پارک ها  تعامل  است.  یک  منطقه  در  شبکه سازی 
یکدیگر بحث مهمی است که باید مورد توجه بیشتری 

قرار بگیرد.
تجاری  و  بازاریابی  کمیته  خصوص  در  کیانی  دکتر 
نمایشگاه  برپایی  با  همزمان  ما  داشت:  اذعان  سازی 
با  دپارتمان  این  کردیم.  افتتاح  را  بازاریابی  دپارتمان 
و  فکری  مالکیت  هم  و  فناوری  انتقال  مرکز  سیاست 

بازاریابی تشکیل شد.
امکان  و  بودجه  محدودیت  به  توجه  با  افزود:  وی 
بازاریابی  حوزه  در  موجود  امکانات  از  بهتر  استفاده 
و  ایم  مناقصات شده  بازار  وارد  فناور  برای شرکت های 
من پیشنهاد می کنم تا سامانه ای را آماده نماییم تا از 
یک  منطقه  های  پارک  فناور  شرکت های  ظرفیت های 

بتوانیم  شرکت ها  هم افزایی  با  بتوانیم  تا  شویم  مطلع 
در انجام مناقصات بزرگ موفق تر عمل نماییم. که این 

موضوع احتیاج به شبکه سازی دارد.
وی ادامه د اد: با ایجاد نمایشگاه های مختلف می توان از 
مشکالت و نیازمندی های شرکت های فناور آگاهی یابیم 
تجربیات  و  ایده ها  با  آن  بر طرف ساختن  در جهت  و 

خود شرکت ها اقدام نماییم.
مدیر  میرزنده دل  مهندس  خانم  نشست  این  ادامه  د ر 
پیشنهادی  اقدامات  درباره  ارتباطات،  و  بازاریابی 
یک،  منطقه  در  کمیته هایی  تدوین  و  ایجاد  با  گفت: 
پارک های  تمام  در  را  پیشنهادی  برنامه های  می توانیم 
علم وفناوری منطقه همزمان اجریی نماییم و پیشنهاد 
می شود کمیته هایی با عنوان کمیته پشتیبانی و مالی، 
کمیته موسسات و مراکز رشد و کمیته روابط عمومی 
و بین المللی ایجاد گردد تا در هر یک از این کمیته ها 
تصمیمات مشترکی گرفته شود و با ساماندهی و اجرای 
بهتر  فناور  شرکت های  از  حمایت  در  تصمیمات  این 

عمل نماییم.
وی در مورد اولین جلسه نمایندگان کمیته بازاریابی و 
تجاری سازی افزود: در این کمیته نمایندگان هر یک از 
پارک ها با ارائه عملکرد خود از ظرفیت های موجود در 
پارک ها آشنا خواهند شد و با ارائه فرآیندهای بازاریابی و 
تجاری سازی واحد خود می توانند پیشنهادهای مشترکی 
برقرار  فناور  شرکت های  بین  ارتباط  و  هم افزایی  برای 
تجاری سازی محصوالت  و  بازاریابی  در حوزه  تا  نمایند 
به  خود  این  و  نمایند.  عمل  بهتر  فناور  شرکت های 

عملکرد بهتِر فعالیت های منطقه منجر خواهد شد.
خانم مهندس میرزنده دل افزود: این همکاری و تعامل 
می تواند از طریق وبینار و هم چنین جلسات حضوری 
صورت گیرد. که البته باید برای تشکیل هر یک از این 
آن،  اجرایی شدن  برای  تا  شود  تصمیم گیری  کمیته ها 

پارک ها، نمایندگان خود را مشخص نمایند.
مدیر  داوری  آقایان  نشست  این  در  است  ذکر  به  الزم 
دبیری  غربی،  آذربایجان  پارک  بازاریابی  و  موسسات 
امور  مدیر  پیله ور  زنجان،  فناوری  و  علم  پارک  نماینده 
موسسات و واحد بازاریابی پارک علم و فناوری قزوین، 
و  علم  پارک  بازاریابی  واحد  موسسات  مدیر  نوروزی 
فناوری اردبیل، جنتی مدیر موسسات و واحد بازاریابی 
پارک علم و فناروی تبریز و کوهستانی از امور موسسات 

پارک علم و فناوری گیالن نیز حضور داشتند.

دلیل عقب ماندگی صنعت 
گردشگری 

مشهد - ایرنا - غالمحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دومین نشست کمیسیون 
گردشگری اتاق بازرگانی مشهد گفت: طبق برآوردها، گردِش 
و ۵۰۰ میلیارد  هزار  درآمدهای گردشگری جهان حدود یک 
دالر است و پیش بینی ها نشان می دهد این رقم تا سال ۲۰۳۰ 
به یک هزار و 8۰۰ میلیارد دالر برسد اما سهم  ایران از این 
رقم بسیار ناچیز است.وی اضافه کرد: در یکی دو سال گذشته 
سازمان میراث فرهنگی و اکنون وزارت میراث فرهنگی درباره 
سند جامع گردشگری کشور کارهایی انجام دادند اما هنوز به 
نتیجه مطلوب نرسیده ایم و هر گامی که از گذشته در حوزه 
گردشگری برداشته شده با چشم های بسته و بدون دورنمای 

مشخص و همراه با بی برنامگی بوده است.
کشور گفت:  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  عالی  عضو شورای 
امروز از یک طرف، از مساله گردشگری تعریف و تمجید زیادی 
می شود و از سوی دیگر، قیاس هایی بین این صنعت با صنعت 
این  که  است  این  اما واقعیت  می گیرد  صورت  نفت  و  خودرو 

مقایسه ها خیلی نا به جا نیست.
شافعی افزود: در کشور ما نیز حوزه گردشگری به لحاظ بهره 
وری در سطح و یا رده های باالی کشور قرار گرفته و میزان 
اثرگذاری اش بر اقتصاد از دیگر بخش ها مثل صنعت،کشاورزی 
و یا تجارت بیشتر است زیرا داده های آن به اقتصاد بسیار باال 

اما ستانده هایش بسیار پایین است.
حال  در  و  یافته  توسعه  کشورهای  برخی  در  افزود:  وی 
داده  اختصاص  خود  به  را  خاصی  جایگاه  گردشگری  توسعه، 
این زمینه عقب هستیم و طبق برآوردها،  اما متاسفانه ما در 
این  است که  تجارت جهانی هفت درصد  از  سهم گردشگری 
رقم نسبت به سایر مولفه های اقتصادی برای گردشگری قابل 
نیم  از  کمتر  میزان،  این  از  ما  کشور  سهم  اما  است  مالحظه 
درصد است و این درحالی است که ایران از نظر ظرفیت های 

موجود در گردشگری، جزء ۱۰ کشور اول دنیاست.
کشور در  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  عالی  شورای  عضو 
خصوص وضعیت ایران در حوزه گردشگری سالمت در منطقه 
بسیار  حوزه سالمت  در  ما  وضعیت  و  پزشکی  امکانات  گفت: 
پیشرفته است و کشورهای اطرافمان نیز نیازمند این خدمات 
هستند اما سوال اینجاست که چرا هفته ای دو پرواز از کابل 
در  مشهد  و  رود  می  هندوستان  به  سالمت  گردشگری  برای 

نزدیکی افغانستان نتوانسته این موقعیت را به دست بیاورد؟
افزود: در حوزه گردشگری طبیعت نیز وضع مشابهی  شافعی 
نیستند  به دنبال هتل مجلل  توریست ها  از  و بسیاری  داریم 
و  ندارند  بببینند که در کشور خود  را می خواهند  اماکنی  و 
نداریم  کشور  در  زمینه  این  در  زیادی  امکانات  ما  متاسفانه 
و توریست ها در کشور ما حیران و گرفتار دالل بازی هستند.

کردن  مدیریت  و  سالمت  گردشگران  کرد:  تصریح  وی 
گردشگری در بخش خصوصی باید به یک اولویت تبدیل شود 
گردشگری  حوزه  در  ماهر  انسانی  نیروی  تربیت  نیازمند  و ما 
هستیم و مسائل فرهنگی در این قضیه ۱۰۰ برابر مهم تر از 
هر نکته ای است مثال این که راهنمای گردشگری در آرامگاه 
فردوسی چه قدر تاریخ ادبیات و هنر ایران را بلد است بسیار 

مهم است.
عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری کشور با اشاره 
در شورای  رئیس جمهوری  از سوی  ماموریت جدید خود  به 
عالی میراث فرهنگی و گردشگری کشور گفت: با این ماموریت 
این بخش پیدا کرده است و  بازرگانی نقش جدیدی در  اتاق 
اکنون زمان آن رسیده که به گردشگری توجه ویژه ای داشته 
باید درصدد  از طرح مشکل،  بیشتر  و بخش خصوصی  باشیم 
راه  باید  جلسات  این  در  ما  و  برآید  حل مشکالت  راه  یافتن 
حل ها را پیدا و در شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری 

مطرح کنیم.
را دردی همگانی  اقامتی غیر رسمی  واحدهای  شافعی وجود 
اقتصادی وجود  افزود: اشکال اساسی که در سیستم  خواند و 
به  نسبت  و شفاف  مولد  های  فعالیت  با  برخورد  دارد، جنس 
ما  وضعیت  یعنی امروز  است  شفاف  غیر  و  غیرمولد  کارهای 
و  غیرمولد  های  فعالیت  تمام  به  انگار  که  است  ای  گونه  به 
می  جریمه  را  شفافی  کار  هر  و  دهند  می  پاداش  غیرشفاف 
موضوع  تحقق  دنبال  به  بازرگانی  اتاق  دلیل  همین  کنند به 
در  مقوله  این  خوشبختانه  و  است  سرمایه  عایدی  بر  مالیات 

حال ثمریابی است.
محوری  دستی  صنایع  گردشگری،  بخش  کرد: در  اضافه  وی 
اساسی است و باید توجه ویژه ای به این حوزه صورت بگیرد اما 
وقتی موضوعات زیادی را به عنوان اولویت انتخاب می کنیم 
آنچه بیش از بقیه اهمیت دارد از قلم می افتد به همین دلیل 
معتقدم باید در کمیسیون های تخصصی سه تا چهار اولویت 
مشخص شود و بر روی آنها تمرکز صورت گیردتابه یک نقطه 

مطلوب برسیم.

نشست نمایندگان روسای پارک های علم و فناوری گیالن

برگزاری اولین همایش "بیماری منییر و ثبت ملی آن" 
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کافه شهرحمید مزرعه --- نیم نگاه ---

اومانیسم و سینما

لحطاتی با شعربه انتخاب نیما موسوی

"عمان سامانی"
کیست این پنهان، مرادر جان و تن

کز زبان من همی گوید سخن؟
این که گوید از لب من راز ،کیست

بنگرید این صاحب آواز کیست؟
در من این سان خود نمایی می کند

ادعای آشنایی می کند...
کیست این گویا و شنوا در تنم؟

باورم یارب نیاید کاین منم!
متصل تر با همه دوری به من

ازنگه با چشم و از لب با سخن!
خوش پریشان با منش گفتارهاست

در پریشان گوئیش اسرارهاست
گوید او چون شاهدی صاحب جمال

حسن خود بیند به سرحد کمال
از برای خودنمایی، صبح و شام
سر برآرد گه ز روزن گه ز بام
با خدنگ غمزه، صیددل کند
دید هرجا طایری، بسمل کند
گردنی هر جا درآرد در کمند
تا نگوید کس اسیرانش کمند
الجرم آن شاهد باال و پست

با کمال دلربایی در الست
جلوه اش گرمی بازاری نداشت

یوسف حسنش خریداری نداشت
غمزه اش را قابل تیری نبود

الیق پیکانش، نخجیری نبود
عشوه اش هرجا کمند انداز گشت

گردنی الیق نیامد، بازگشت
ما سوی آیینه ای،آن رو شدند

مظهر آن طلعت دلجو شدند
پس جمال خویش در آیینه دید
روی زیبا دید و عشق آمد پدید
مدتی آن عشق بی نام و نشان

بد معلق در فضای بیکران
دلنشین خویش مأوائی نداشت
تا درو منزل کند جایی نداشت

بهر منزل بیقراری ساز کرد
طالبان خویش را آواز کرد

چون که یک سر طالبان را جمع ساخت
جمله را پروانه، خود را شمع ساخت

جلوه ای کرد از یمین و از یسار
دوزخی و جنتی کرد آشکار
جنتی خاطر نواز و دل فروز

دوزخی دشمن گداز و غیر سوز

"فرخی سیستانی"
پیوسته همی جفا نمایی تو مرا

از برداری مگر تو دیوان جفا
آگاهی نیست از وفا هیچ ترا

ای جان پدر نه شیر مرغست وفا
*********

"فرخی سیستانی"
این کار نگرکه از تو امروز مراست
بازار بهشتیان چنین باشد راست

نه بوسه فروشی تو به نرخی که سزاست
نه بوسه خری بدانچه در حکم رواست

کتاب های کمک درسی پشت 
درهای مدارس

ایرنا-- زهراءمظفرمدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی 
کمک  کتاب های  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزارت  شکایات  به 
درسی دانش آموزان مورد تایید وزارت آموزش و پرورش نیست 
و به همین دلیل تهیه این نوع کتاب ها در مدارس ممنوع است.

مدارس  مدیران  همه  به  ای  بخشنامه  در  مظفر افزود:  زهرا 
سراسر کشور ابالغ شده است که اگر احیانا کتابی تهیه شده 
یا در نظر دارند که آن کتاب را تهیه کنند، باید از این اقدام 
منصرف شوند. وی تاکید کرد: توصیه می کنیم مدارس سراسر 
استفاده  یا  تهیه  برای  را  آموزان  دانش  عنوان  هیچ  به  کشور 
مدارس  مدیران  و  نکنند  ترغیب  درسی  کمک  کتاب های  از 
هم  آموزان  دانش  کنند. از اولیا  کار  این  به  اقدام  نباید  هم 
می خواهیم برای تهیه این کتاب ها با مدارس مشارکت نکنند. 

چون از نظر ما غیرقانونی است.
وزارت  شکایات  به  پاسخگویی  و  عملکرد  ارزیابی  مدیرکل 
آموزش و پرورش ادامه داد: این که معلمان توصیه کنند دانش 
آموزان کتاب های کمک درسی را تهیه کنند این موضوع را هم 
تایید نمی کنیم و  به هیچ وجه این گونه کتاب ها مورد وثوق ما 
نیست. در واقع تاکیدی بر استفاده دانش آموزان از این گونه 
کتاب ها نداریم. مظفر از مدیران مدارس درخواست کرد این 
کتاب ها را به دانش آموزان توصیه نکنند و خانواده ها به عنوان 
ناظر در مدارس، موارد الزام دانش آموزان به تهیه این کتاب ها 
را حتما به وزارت آموزش و پرورش اطالع دهند تا رسیدگی 
کنیم. وی ادامه داد: معتقدیم دانش آموز باید کارش مدرسه 
و  شده  طراحی  که  درسی  های  کتاب  براساس  باشد و  محور 
توسط دبیر و آموزشگاه تدریس می شود، تحصیل خود را ادامه 
دهد. مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت 
آموزش و پرورش تصریح کرد: از دو سال گذشته وزیر پیشین 
در  را  درسی  کمک  های  کتاب  ممنوعیت  پرورش  و  آموزش 
بخشنامه ای به سراسر کشور ابالغ کرد و اگر احیانا معلمی یا 
مدرسه ای اقدام به معرفی کتاب های کمک درسی کند، انتظار 

داریم اولیاء این موضوع را اطالع رسانی کنند.
وی خاطرنشان کرد: امید است بتوانیم طرح ممنوعیت استفاده 
از کتاب های کمک درسی را در سراسر کشور به صورت ۱۰۰ 

درصد اجرایی و عملیاتی کنیم.
آخرین آمار ثبت نام دانش آموزان بر اساس اطالعات ثبت شده 
در سامانه سناد ، تا ۲۵ شهریورماه ۱4 میلیون و 4۶8 هزار و 

۷44 نفر است.

تالش برای بازگشت مابقی الواح 
هخامنشی 

 
وزارت  میراث  فرهنگی  معاون  طالبیان  حسن  محمد 
نشست  در  دستی   صنایع  و  گردشگری  میراث  فرهنگی، 
ایران  به  آمریکا  از  که  هخامنشی  الواح  بازگشت  خبری 
بازگشته اند، گفت: وکالی ما در آمریکا تالش می کنند کل 
فرایند بازگشت سایر الواح هخامنشی را سریع تر انجام دهند 
از این کار را  ایران برگردد و بخشی  تا در زمان کمتری به 

وکالی حقوقی ایران در آمریکا دنبال می کنند.
آثار  این  کردیم  درخواست  شیکاگو  موسسه  از  افزود:  وی 
یک جا برگردد، اما آن ها باید اجازه اوفک )دفتر کنترل دارایی 
های خارجی آمریکا( را می گرفتند و موضوع بسته بندی هم 
اتفاق  این  و  کرد  وودز همکاری  آقای  به هرحال  بود.  مطرح 
خوب افتاده است. محمدرضا کارگر مدیرکل موزه ها نیز در 
تقاضا  شیکاگو  دانشگاه  از   ۱۳8۰ سال  گفت:  نشست  این 
کردیم الواح هخامنشی را بازگرداند. آن ها نیز صادقانه تمام 
مطالعاتی که بر روی این آثار انجام داده بودند به همراه ۳۰۰ 

لوح راطی سال های گذشته به ایران بازگرداندند.
او افزود: همان زمان تفاهم نامه ای را امضا کردیم که طی دو 
سال سایر الواح بازگردانده شود. این خبر در سطح بین المللی 
پخش شد، عده ای که به دنبال غرامت از ایران بودند جلوی 
این اقدام را گرفتند که دولت امریکا و مقام های رسمی این 
کشور نبودند. کارگر بیان کرد: ما و دانشگاه شیکاگو تالش 
مراحل  نشود،  داده  رای  عده  این  درخواست  به  که  کردیم 
نهایت  در  اما  شد،  طوالنی  دنیا  همه جای  مانند  دادرسی 
فرهنگی  اموال  توقیف  به  رأی  هیچ وقت  بودیم  مطمئن 

کشورها داده نمی شود.
نهادهای  تمام  با  را  خود  همکاری  ما  کرد:  تصریح  وی 
می دهیم. طی  و گسترش  ادامه  دنیا  در  علمی  و  فرهنگی 
حقایق  نشد،  کم  علمی  نهاد  هیچ  به  ما  اعتماد  مدت  این 
همکاری  سایه  در  تمدنی  هر  به  مربوط  تاریخی  علمی 
اندیشمندان دنیا امکان  پذیر است و از همه برای این اطالع 

رسانی تشکر می کنم.

دانشگاه های  اتحادیه  دبیرکل  منش  آهون  علی  ایرنا- 
ظرفیت  درصد   48 داشت:  اظهار  غیرانتفاعی  غیردولتی- 
مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه های غیردولتی خالی ماند و 
داوطلبان، رشته های تحصیلی این مراکز را انتخاب نکردند.

وارد  کنکوری ها  کل  درصد   ۱۰ که  این  بیان  با  وی 
از  زیادی  تعداد  افزود:  شوند،  می  غیردولتی  دانشگاه های 
ظرفیت های کارشناسی ارشد دانشگاه های غیردولتی خالی 
درخواست  فناوری  و   تحقیقات  علوم،  وزارت  از  که  ماند 
درباره  چنین  هم  منش  آهون  ایم.  کرده  ظرفیت  تکمیل 
به  کاردانی  پذیرش های  از  داوطلبان  استقبال  عدم  دلیل 
گفت:  غیردولتی  دانشگاه های  در  ناپیوسته  کارشناسی 
برگزار می شود و 8۵  کنکور فقط در ۱۵ درصد رشته ها 
درصد باقیمانده از طریق پذیرش های بدون آزمون در حال 

انجام است.
وی افزود: وقتی استقبال داوطلبان از پذیرش در دوره های 
بدون کنکور کارشناسی پیوسته بیشتر باشد رغبت کمتری 
کارشناسی  به  کاردانی  آزمون  با  دوره های  در  پذیرش  به 
ناپیوسته دارند. دبیر کل اتحادیه دانشگاه های غیردولتی- 
اصلی،  رشته های  متقاضیان  کرد:  خاطرنشان  غیرانتفاعی 
و  است  بیشتر  کنکور  بدون  طریق  از  مقبول  و  پرطرفدار 
یا  دو  درجه  های  دانشگاه  در  ندارند  دلیلی  داوطلبان 
به  کاردانی  آزمون  با  پذیرش  غیرانتفاعی  و  دولتی  سه 
به  توجه  با  وی  کنند.  انتخاب  را  ناپیوسته  کارشناسی 
خالی  ظرفیت های  در  غیردولتی  دانشگاه های  مشکالت 
تعیین  عامل  درآمد   -- هزینه  بخش خصوصی،  در  گفت: 
کننده است و اداره کالس های پنج یا شش نفره به جای 

۱۰۰ نفره ارزش اقتصادی ندارد.
این مسوول با بیان این که یکی از دانشگاه های شعبه دار 
در سراسر کشور یک و دو دهم تریلیارد تومان بودجه دارد 
و آموزش از راه دور ارائه می دهد تاکید کرد: دانشگاه های 
غیردولتی همین آموزش های از راه دور را با بهترین شیوه 

ممکن برای دانشجویان ارائه می دهند.
آهون منش با اشاره به یک پیشنهاد این اتحادیه به وزارت 
شود  می  پیشنهاد  کرد:  تاکید  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
رشته های مشابه میان دانشگاه های دولتی و غیردولتی در 
بخش دولتی تعطیل شده و به دانشگاه های غیردولتی و 
بخش خصوصی واگذار شود. در حال حاضر ۳۲۰ دانشگاه 
در  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  مجوز  با  غیردولتی 

کشور فعالیت می کنند.

جهان بینی  انسان گرایی )هومانیسم، اومانیسم یا اُمانی: 
فلسفی و اخالقی است که بر ارزش و عاملیت انسان ها به 
صورت فردی یا جمعی تأکید دارد و عموماً تفکر نقادانه و 
شواهد عقالنیت و تجربه گرایی را بر پذیرش دگم اندیشی 
مضامین  برخی  از  انتقاد  در  می دهد.  ترجیح  خرافات  و 

انسان گرایی فرا انسان گرایی مطرح شده  است.
مبحث انسان گرایی، نهضتی فرهنگی -- فکری است که در 
خالل  دوران تجدید حیات فرهنگی )رنسانس(، به دنبال 
ایجاد رغبت و تمایل نسبت به آثار برجسته یونانی و رومی 
واژه  از  نیتاما  را فردریچ  انسان گرایی  واژه  پدید آمده است. 

humanitas.  برگرفت.
و   باستان  دوران  انتهای  مجردات  میان  در  انسان گرایان 
به   divinitas میان  روحانیون(  و  محققان  وسطا،)  قرون 
معنی حوزه هایی از معرفت و فعالیت که از کتاب مقدس 
به  که  یعنی حوزه هایی   humanitas و  نشأت می گرفت 
فرق  می شده است،  مربوط  دنیوی  زندگی  عملی  قضایای 
الهام  اعظم  از آن جا که حوزه ی دوم، بخش  و  گذاشتند؛ 
فزاینده  به طور  و  رومی  نوشته های  از  را  خام خود  مواد  و 
این  آموزگاران  و  مترجمان  می گرفت،  باستان  یونان 
یا   umanisti را  خود  بودند  ایتالیایی  معموالً  که  آثار 

humanists نامیدند.
بشر  اصالت  و  اگزیستانسیالیسم  کتاب  در  سارتر 
کوگیتوی دکارتی  را تنها نقطه تمایز  اگزیستانسیالیسم از 
انسان گرایی  برای  ممکن  مبنای  تنها  و  فلسفه ها  بقیه 

می داند.
انسانگرایی به یک مکتب فکری اطالق می شود که پیروان 

آن معتقدند موجود انسانی با سایر گونه های حیات متمایز 
است و روابط بین فردی وشناخت خود یکی از موضوعات 
مهم در انسان گرایی است. باور انسان گرایان در تضاد با 
نظریه پردازان شرطی سازی این است که همه رفتارهای 
مورد  حیطه های  است.  رفتار  پیامدهای  نتیجه  انسان ها 
انگیزش و روابط  انسان گرایان شامل مطالعه خود،  عالقه 
میان فردی است. انسان گرایان دارای عالیق و نظرگاه های 

متفاوتی هستند.
انسان  یا  مدرن  گرایان  )انسان  گرایان  انسان  اکثر  دیدگاه 
و  ارسطو  دیدگاه های  در  ریشه  گرا(  طبیعت  گرایان 
تحت  به شدت  طبیعی  گرایی  انسان  فلسفه  سقراط دارد. 
تأثیر فلسفه نوین گرایی است. با ورود فلسفه طبیعت گرایی 
به انسان گرایی، روی استدالل علمی دموکراسی و همدردی 
انسانی و نیز حقوق طبیعی انسانی تأکید می شود. دیدگاه 
انسان گرایی دیدگاهی است که بر طبق آن انسان اشرف 
می شود:  تقسیم  شاخه  دو  به  و  شده  شناخته  مخلوقات 
غیر  گرایی  انسان  در  دینی.  دیدگاه  و  دینی  غیر  دیدگاه 
دینی اعتقاد بر این است که ماهیت منحصر به فرد انسان 
کند  رشد  باید  که  اوست  بی همتای شخصی  استعدادهای 

و تحول یابد.
به  ویژگی های منحصر  پذیرش  با  نیز  دینی  گرایان  انسان 
در  درونی  تحول  برای  مهمی  عامل  را  دین  انسان ها  فرد 
از  غیر  به  غیردینی  و  دینی  دیدگاه  لذا  می دانند؛  انسان 
انکار دین، وجوه مشترک بسیاری دارند.  یا  موضوع قبول 
شدت  به  خدا  انکار  فرضیه های  با  دینی  معتقد  گروه های 
و  افالتون  از  را  خود  فکری  ریشه های  آنان  مخالف اند. 

آگوستین و مذاهب مختلف گرفته اند.
سایر  از  برتر  و  ممتاز  گونه ای  انسان  آن ها  اعتقاد  به 
قرار  هستی  مرکز  در  برتر  هستی  یا  خداوند  گونه هاست. 
رویکرد  اصلی  مدافع  کاردین دو  دی  و  مریتین  دارد. 
انسان  آنان  دیدگاه  از  محور هستند.  یا خدا  پرستانه  خدا 
اراده  آزادی  دارای  و  خردمند  معنوی،  و  مادی  موجودی 
اراده  روی  از  که  است  آن  انسان  عالی ترین هدف  و  است 

اجابت کنند و مطیع قوانین الهی باشد.
پیشینه کلمه انسان گرایی )humanism( از ریشه التین 
قرن  در  کلمه  این  مشتق شده است.   humanitas کلمه 

نوزدهم به فرهنگ لغت انگلیسی راه پیدا کرد. 
از  مفهوم  این  که  این  درباره ی  شناسان  تاریخ  هرچند 
هم  شده اند  توصیف  و  اختراع  دور  بسیار  گذشته های 
عقیده اند. به عقیده آن ها این مفهوم شامل معانی مختلفی 
مربوط می شود، می باشد که هر دو   humanitas به  که 
شامل خیرخواهی متقابل با دیگر افراد و ارزش هایی است 
که توسط یادگیری انسانی به ارمغان می آورد. ) ادامه دارد(

بخش اول

ظرفیت خالی کارشناسی ارشد دانشگاه های غیردولتی  



گردآورنده مریم نباتیزنگ تفریح  
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}جسارت نباشه...فقط برای انبساط خاطر شما!{

افقی:
۱- آلبومی از شهرام ناظری- جام قهرمانی ۲- پول پرست- نژاد ما- جایز ۳- خوردن- درخشان- افسانه ها 4- بایر نیست- گالبی- اسناد ۵- دشنام دادن- صحرای هسته ای آمریکا- امانتدار ۶- خالص- خوگرفتن- همراه مراد- 
دوستی ۷- خندان نیست- آشکار نمودن- قمر زمین 8- مرد تیرانداز- کربالی سابق- همدم ۹- دریاچه ای در ترکیه- جنگ در راه خدا-پستی و فر ومایگی ۱۰- مساوی- پرسش- زندان مسعود سعد سلمان- خروس مازندرانی 
۱۱- وسط- کمربند فرضی زمین- واحد پول ژاپن ۱۲- ماه بهاری- ضمیروزنی- چکاندنی تفنگ ۱۳- ماه قمری- ملحد- برگزیده ۱4- خوردنی بعد از غذا- زنانه نیست- اسباب خودبینی۱۵-نغمه- از جاذبه های طبیعی اورامانات

عمودی:
۱- پیروان- کنایه از بی اعتبار شدن است ۲- از ضمایر متصل- آبستن- نویسنده کتاب امیل ۳- صفتی برای بهشت- شرح و تفسیر-سازگاری 4- کتاب شاعران- پایه- بسیار رونده ۵- ظرف آبخوری- بخشنده- روحانی زرتشتی 

۶- بوی ماندگی- قسمتی از پا- مخفی- اجاره بها ۷- چین و شکن- پنهان نمودن- برگردن اسب بیابید- اثری از ماکسیم گورکی 8- هنر 
نوعی خودرو ۱۰- زخمی  ایجاد می شود- خراسان قدیم- گرداگرد دهان-  اثرسوختگی در پوست  هفتم- ریسمان- بخشیدن مال ۹- در 
بر بدن- سیراب نمودن- از ذرات بنیادین- گربه عرب ۱۱- ساز شاکی- نمادی در ریاضی- گیاه خورشتی ۱۲- محکم- همراه جزر- لقب 
سهروردی ۱۳- شهر زیره- زمین مرده- ترسناک ۱4- سقف فرو ریخته- نوعی بستنی- بازداشتن از کاری ۱۵- تفرجگاه شهری- از تقسیمات 

کشوری- قسمتی از زمان
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سینمای ورشکسته
 و دستمزدهای نجومی !

فیلم  تهیه کننده  ساداتیان  سیدجمال  ایرنا-- 
»متری شش و نیم« در پاسخ به این پرسش که چرا 
دستمزد  برای  معیاری  و  متر  هیچ  ما  سینمای  در 
در  مختلفی  عوامل  گفت:  ندارد،  وجود  بازیگران 
مساله  این  به  باید  البته  دارند.  دخالت  مساله  این 
و  می شود  فیلم ساخته  سالی صد  که  داشت  توجه 
فیلم   ۱۰ یا  و  شش  پنج،  است  ممکن  مجموع  در 
ضرر  متحمل  بقیه  باشند،  داشته  موفقی  گیشه 
می شوند. حاال از ده درصد تا صد درصد، ولی کسی 
به آن  ضررها توجه نمی کند، اما آن چند فیلمی که 
استدالل  این  با  و  می شود  معیار  و  متر  می فروشد 
پس  فروخته،  فیلم ها  که  داشته  رونق  سینما  که 
از آن طرف  افزایش می دهیم.  را  ما هم دستمزدها 
و  کارگردانان  طرف  از  زیادی  هجمه  باره  یک  هم 
وارد  بسازند،  فیلم  می خواهند  که  تهیه کنندگانی 
چند  می کنند کاندیداهایشان  سعی  و  می شود 
اسمشان  و  دارند  موفقی  گیشه  که  باشند  بازیگری 
می کنند.  دعوت  کار  به  را  آن ها  و  زبان هاست  سر 
اما مگر آن ها در مجموع سالی چند فیلم می توانند 
زیادی  بالطبع وقتی می بینند متقاضی  بازی کنند؟ 
برخی  می برند.  باال  را  دستمزدهایشان  دارند، 
و  می کنند  قبول  ناچار  به  هم  تهیه کنندگان  از 
که  دستمزدی  این  و  می پردازند  را  دستمزدها 

پرداخت می شود، به متر و اندازه تبدیل می شود.
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جواب شماره قبل

هم  بچه ها  شهر،  بیرون  تفریح  بود یم  رفته  پارسال 
بود  سالش   ۳ که  ام  زاد ه  خواهر  بود ند.  بازی  مشغول 
همه  کرد م.  پید ا  سوسک  بیاین  ها  بچه  گفت؛  یکهو 

بچه ها دوان د وان رفتند سوسک رو ببینند.... 
یک هویی گفت سوسک رو بکشم؟؟؟ 

نه، گناه د اره، آخه  بود گفت  زاد م که 4 سالش  براد ر 
اونم مثل تو یه حیوونه... 

مارو میگی، ُمرد یم از خند ه... 

☺☻☺☻☺
 

واسه ماشین پسر خالم می خواستیم بریم ضبط بخریم. 
من بهش گفتم؛ اگه بتونیم از این ضبط هایی که از رو 

ماشینا مید زد ند پید ا کنیم خیلی ارزونتر د ر میاد!
فروشند ه  به  برگشته  خالم  پسر  مغازه،  تو  رفتیم  حاال 
هیچی  د اری؟!  چی  تمیز  د زد ی  ضبط  د اد اش  میگه: 
عقب  طفلی  این  که  د اد م  توضیح  یارو  به  کلی  دیگه، 

موند ه است و منظوری ند اشته !
 

☺☻☺☻☺
  

گوشی  می گم  طرف  به  فروشی،  موبایل  مغازه  رفتم 
می خوام که حد ود ا4۰۰تومنی بشه.

یه گوشی آورد ه نگاه کرد م د ید م خوبه. گفتم؛ همینو 
می خوام. بعد، اماده کرد ه بهم د اد ه. فاکتورش رو نگاه 
کردم د ید م نوشته ۶۷۰تومن. بهش می گم اقا این که 

۶۷۰ تومنه!
 می گه؛ خوب، اشکال ند اره مابقی شو تو۲ تا قسط بد ه. 

می گم؛ نمی خوام. می گه؛ خوب ۵ تا قسط بد ه !!!
 

☺☻☺☻☺
  

امـروز به د اد اشـم میگم: کـالغه برام خبـر آورد ه کـه 
سیگـار میکشی ... 

د اد اشم میگــه: تو چی می زنـی که می تونـی با 
پرنـده ها صحبت کنـی؟!!!

 شما یاد تون نمیاد... 
به  بمالیم  شبا  که  نبود  حلزون  ِکِرم  موقع ها  اون 

صورتمون صبح بید ار که شد یم باورمون نشه! 
خود شو  می گرفتیم  پوست  خیارو  موقع ها  اون 
کرم  از  صورتمون.  رو  میذاشتیم  پوستشو  می خورد یم 

حلزون هم بهتر بود!
   

باغ وحش مملو از جمعیت بود، از بلندگوی باغ وحش 
این جمله شنیده شد: 

"بازدیدکنندگان گرامی از د اد ن هر گونه غذا و خوراکی 
به حیوانات خود د اری فرمایید". 

بعد از مدتی مجدد ن از بلند گو اعالم شد: 
از  که  کردیم  خواهش  شما  از  گرامی  کننده  "بازدید 

تغذیه حیوانات خود د اری فرمایید"! 
این هشدارها با لحن های مختلف چندین بار تکرار شد. 

آخرین هشدار بلندگو این بود: 
"حیوانات عزیز خواهشمندیم از آد م ها غذا نگیرید"!   

☺☻☺☻☺
  

بابام صالح ما رو می خواد... واسه جهنم می خواد ما رو 
اماد ه کنه........ واسه همین کولر رو روشن نمی کنه!!! 

  
 ☺☻☺☻☺

  
عاقاااا یه سوال!! 

شما می د ونید فرق بین باطری و باتری چیه؟؟؟؟ 
باطری  ماشینمون  مال  بد ونم  کجا  از  االن  من  یعنی 

هستش یا باتری؟؟؟!
  

 ☺☻☺☻☺
  

مامانم می گه ۲۵ سالت شد ه نمی خوای سر و سامون 
بگیری 

می گم یعنی  زن بگیرم؟ 
تو  برو  ـَـ ۱۲ ساعت کمه ۲4 ساعته  پ ـَـ  ن ـَـ  پ می گه؛ 

اینترنت باعث افتخار ما و فامیل شو 
  

 ☺☻☺☻☺
  

اصلن لذتی که تو برد اشتن متماد ی د ستمال کاغذی 
از تو ساند ویچی هست، تو خورد ن یک بند ری د ونونه 

مجانی نیست 
  

  ☺☻☺☻☺

یاد ش بخیر 
بچه که بود م می خواستم مثل سوباسا شم! 

نه این که استعد اد ند اشته باشم هااا..نه... 
امکانات نبود..ما به مرگ آرزوهامون عاد ت کرد یم!! 

 

"فرق ما با نسل جد ید" 
اون چیه که بد ون اون نمی شه زند گی کرد، اما د ید ه 

نمی شود؟ 
جواب ما: هوا 

جواب نسل جد ید: وایرلس...! 
  

☺☻☺☻☺
  

التماس  من  یعنی؛  ...خاهشا...  گل  پسرای  و  د خترا 
می کنم. یعنی؛ به پاتون می افتم! 

د یگه با خانواد ه د عوا نکنید. ما به اند ازه کافی تو این 
مملکت خوانند ه د اریم!! 

زند گیتو بکن د یگه... واهلل!!! 
  

☺☻☺☻☺
  

د یروز سر چهار راه یک نفر اومد گفت: عاغا، عاغا، گل 
نمی خوای؟ 

منم مثل فیلم ها دست کرد م تو جیبم مثل چیز، یک 
پنج تومنی د اد م گفتم همشو بد ه 

یارو گفت: ببخشید عاغا، د ونه ای چهار تومنه! 
من بعد از ضایع شد ن... 

مرد م اطراف پس از گاز زد ن د رو د یفار!... 
الیک، وای، چه آد مه پولد اری هستی تو!!! 

  
☺☻☺☻☺

بیابان زد ایی  از روز جهانی  خوشم میاد تو تقویممون 
گرفته تا روز جهانی توالت د اریم، ولی روز پسر ند اریم؛ 

یعنی آد م امید به زند گی د ر د رونش فوران می کنه! 



تجربه   خواستم  نزد یکانم  از  یکی  از  پیش  روز  چند 
سفرهایش که در دوران ماد ر شد ن -- از بارد اری تا 
کنون، د اشته است را برایم تعریف کند. نامه ای برایم 

نوشت که برایم جای تامل د اشت.
د وران  که  ماد ری  هستم.  ماد ر  یک  من  ...سالم. 
حاملگی  می گویم  وقتی  ند اشت.  راحتی  بارد اری 
راحتی نداشتم یعنی از زمانی که فرزند ی که درون 
من می زیست تنها د و ماه از بود نش گذشته بود، من 
شد م.  مطلق  استراحت  دوره  وارد  پزشک  دستور  با 
همان  از  که  ماد رانه  حس  که  بود  طبیعی  خیلی 
ایجاد  ما  را می گیریم د ر  آزمایش  ابتد ایی که جواب 
می شود، د ر من هم وجود د اشت و این پیام را می د اد 
که باید استراحت مطلق را بپذیرم و مو به مو به حرف 
د کتر عمل کنم تا هیچگونه آسیبی به فرزند عزیزی 
که د ر د رون بد ن من د اشت رشد می کرد، نرسد. ولی 

این همه ماجرا نبود.
قبل از بارد اری من زنی پر جنب و جوش بود م و عالوه 
هم  سفر  مختلف،  کارهای  انجام  و  گذار  بر گشت  و 
می رفتم. سفرهای زیادی که الزاما آسان هم نبود ند. 
سخت.  مسیرهای  از  عبور  یا  و  د اشتند  کوهنورد ی 
تحمل گرما و سرمای این سفرها برایم کار آسانی بود. 
به خاطر روحیه مسوولیت پذیری که همیشه د اشته ام، 
د ر  پخت وپز  و  خرید  کارهای  از  عمد ه ای  بخش 
سفرهای د سته جمعی هم بر عهد ه من بود. این خبر 
"استراحت مطلق" می  گفت دیگر نمی توانی هیچ کد ام 
ازاین کارها را انجام د هی. یا شاید بهتر بگویم، پیامی 

ترسناک تر می د اد: د یگر سفر نرو!
آن روزها فکر می کرد م احتماال تمام زنان تاریخ،  د ر 
را  از سختی ها  خیلی  بود ه اند  مجبور  بارد اری  د وران 
باید  پس  د ارم؟  بقیه  با  فرقی  چه  من  کنند.  تحمل 
مراقب عزیزترین موجود ی که  د ر د رونم است می بود م. 
امروز که به آن ماجراها فکر می کنم، احساس می کنم 
می رسید  بقیه  یا  من  ذهن  به  راه حل هایی  فقط  اگر 
شاید مجبور به آن همه د ر خانه ماند ن نمی شد م. اصال 
شاید کمی جلوتر بروم. اگر شرایط محیط کمی بهتر 
بود، کمی برای من مناسب تر بود، حتما می توانستم 

به تفریحاتی بپرد ازم. 
چون  بنشینم.  ماشین  د ر  ساعت ها  نمی توانستم  من 
تکان های ماشین د ر جاد ه می توانست د رد ی د ر من 
ایجاد کند که برای من و فرزند م خوب نبود. نمی د انم 
برای این دغدغه راه حلی وجود داشت یا نه. شاید اگر 
از  د اشتند می توانستم  بهتری  آسفالت  جاد ه ها کمی 

این نگرانی در بیایم، شاید هم نه.
یکی دیگر از نگرانی هایی که برای من وجود داشت 
باال و پایین رفتن از پله بود. برای این که حتما راه 
حلی وجود د ارد! من اگر برای جاهایی که می خواستم 
سفر بروم یا رستورانی را انتخاب کنم، این امکان را 
د ارند  آسانسور  که  بیابم  را  گزینه هایی  که  د اشتم 
خوب مشکلی نبود! آن روزها به ذهنم نمی رسید. این 
قدرت  آیا  به ذهنم می رسید  اگر  فکر می کنم  روزها 

انتخابی د اشتم؟
آپارتمان های  چرا  می کنم  فکر  حاال  تا  موقع  آن  از 
ساخته  که  حاال  و  می شوند؟  ساخته  آسانسور  بد ون 
باالبر  یک  د اشتن  مثال  حلی  راه  هیچ  چرا  شد ه اند 
راهی  ابتد ایی ترین  دیگر  این  نمی کنند.  پید ا  برایش 
است که می توان انجام د اد. ولی چرا همسایه های ما 
یا خیلی افراد د یگر برایشان اهمیتی ند ارد؟ اگر برای 
خود شان اهمیتی قائل نیستند چرا به یک زن حامله 
باید  ماد ر  کرد ه اند  عاد ت  همه  انگار  نمی کنند!  فکر 

فد اکار باشد حاال با هر قیمتی!
آن روزها که به هزاران امکان که اگر بود چه می شد 
و حاال که نیست چه شد ه است، فکر می کرد م، آرزو 
د اشتم وقتی فرزند م متولد می شود همه این د رد سرها 
تمام شود. با خودم فکر می کرد م می زنمش زیر بغل و 
از پله ها باال می روم. سوار ماشین می شوم و به سمت 
د ریای شمال می روم و د ر حالی که فرزند م با آرامش 

د ر آغوشم خوابید ه است، پایم را د ر آب فرو می کنم. 
وقتی د وستانم به سفر می رفتند یا برنامه های گشت  و 
گذار شهری می ریختند و من همراهیشان نمی کرد م، 
د ر خانه می نشستم و به تک تک کارهایی که بعد از 
انجام د هم  این موجود د وست د اشتنی می  توانم  تولد 
فکر می کرد م. د ر اتاق د راز می کشید م و د ر ذهنم سفر 
می کرد م. برای خود ش طنزی می شود اگر بگویم که 
سفرهای دور د نیای زیاد ی را د ر آن روزها رفتم! البته 

به صورت مجازی و با چشمان بسته.
فرزند م به د نیا آمد. اما نه آن موقعی که قرار بود. د و 
این  به  زود تر،  هفته  د و  می گویم  وقتی  زود تر.  هفته 
برنامه ریزی هایی  همه  باید  یعنی  نیست.  هم  آسانی 
که برای این مد ت کرد ه بود ی را کنار بگذاری و بروی 

سراغ بیمارستان!
گذشت. این فرزند به د نیا آمد. د خترکی شیرین که 
تمام آرامش د نیارا برای من به همراه د اشت. وقتی که 

به د نیا آمد، گفتیم که االن وقت سفر است. 
که  بود  جا  این  کنیم.  همراه  را  د خترک  است  قرار 
خواست های بعد از تولد فرزند برایم مطرح شد. مثال 
د اشته  مستقل  اتاق  یک  فرزند م  با  می خواست  دلم 
باشم. باید شیر می د اد م، باید به موقع می خواباند مش، 
باید آرامش را برایش مهیا می کردم. فرزند من اگر در 
آرامش نبود نمی توانست با آسایش بخورد و بخوابد. 
نیاز داشتم که اتاقی جد ا برای خود م و فرزند م د اشته 

باشم. آیا خواست عجیبی بود؟
شاید باورکرد نی نباشد که سفر نرفتم. باز هم شرایط 
برایم سخت بودونه برای من تنها، که این بار برای من 
و فرزند عزیزم شرایط سخت بود. این ماجرا حد اقل تا 
سه سالگی او اد امه داشت. یعنی این بار ما هر دو باید 
در  جایی  هیچ  و  کسی  هیچ  انگار  می ماند یم.  منزل 
این دنیا ما را نمی دید. برای هیچ کس مهم نبود که 
انگار خواست سفررفتن  باید چه  طور سفر کنیم.  ما 
برای ما آن قدر در حاشیه بود که کسی به آن فکر 

نمی کرد.
و  فرزند م  و  من  برای  حد اقل  نبود.  حاشیه  د ر  ولی 
و  بود  ما  کنار  لحظه ای  هر  در  که  همسرم  خوب، 
این موضوِع کم  تاثیر می پذیرفت  ما  از شرایط  قطعا 
باید   برویم،  سفر  می توانستیم  باید  ما  نبود.  اهمیتی 

می توانستیم!
کسانی که تجربه مشابهی د ارند می د انند چه می گویم. 
ماجرا، حال روان یک خانواد ه است. همه ما در روزها 
و سال های اولیه تولد فرزند شرایطمان تغییر می کند، 
اتفاقی  حد اقل  سفر  نیست.  خوب  حالمان  گاهی  و 
است که برای چند روزی می تواند تغییری د ر اوضاع 
و احوالمان ایجاد کند. این آرزو نیست. اگر بگویم حق 

ماست بی راه نگفته ام.
فرزند۳ساله من که از پوشک استفاد ه نمی کرد، برای 
رفتن به د ستشویی که ابتد ایی ترین نیاز هر بشریست، 
نیاز به د ستشویی د اشت. او به "توالت فرنگی" عاد ت 
یا مسافرخانه ها  این جاد ه ها  و من کجای  بود.  کرد ه 

یا حتی منزل اقوام می توانستم به راحتی یک توالت 
فرنگی پید ا کنم که د خترکم بتواند مثانه اش را تخلیه 
بگو  تو  باشد؟ خند ه ام می گیرد.  آرام داشته  کند که 
در راه ها و جاده همان توالت ایرانی هم نیست. ما باید 
گوشه خیابانی، جاده ای، کویری، د شتی آن مایعات 
نه.  آیا کار آسانی است؟  را تخلیه می کرد یم.  اضافی 
پس سفر نمی رویم. به همین راحتی حذف می شویم. 

ما حذف می شد یم.
یاد م است سفرهایی که نرفتیم. برای بعضی ها حسرت 
خرم آباد ی  آن  دوست د اشتنی،  ارد بیل  آن  می خورم. 
از  که  روستای خرانق،  آن  است،  که می گویند خرم 
روزهای اول ازدواجم از آن جا خاطره دارم، این ها را 
نرفتم. وقتی د ارم می گویم نرفتم، شاید بگویی خوب 
نرو یا خوب بعد ا برو. ولی این طور نیست. من تک تک 
آدم هایی را که رفتند به یاد دارم و خاطراتشان را که 
برایم تعریف کرد ه اند مرور می کنم و د ر د ل می گویم 

"من حق داشتم بروم. ما حق داشتیم برویم".
د ارد  وجود  ماجراهایی  هرکسی  برای  که  آنجایی  از 
که به راحتی د یگران نمی بینند، ماجرای غذاخورد ن 
نبود که برای  فرزند من برای کسی آن قد ر د غد غه 
غذایی  نمی خورد.  غذا  راحتی  به  من  فرزند  من. 
برایش خود م  و  می د انم چیست  من  که  می خواست 
آماد ه می کنم. و تازه است. و او د وست د ارد. و او به 
اختیار  د ر  آشپزخانه ای  باید  من  د اشت.  اعتماد  من 
می د اشتم. با فرض این که بتوانم مواد تازه خرید اری 
کنم، باید بتوانم در آشپزخانه ای بپزم. برای د یگران 
من  برای  ولی  نمی شد.  محسوب  بزرگی  مشکل  این 
او بود. یعنی اهمیت به  غذای فرزند م یعنی سالمت 
او. آشپزخانه ند اشتن هتل ها و مسافرخانه ها برای من 

موضوع کمی نبود.
که  کسانی  می شناسم  نبود.  بیمار  من  فرزند  تازه 
بیماری های خاصی د ارند و باید غذای ویژه ای بخورند 
اگر  چه؟  آن ها  بگذرند.  نمی توانند  راحتی  این  به  و 
ما  همه  من،  برای  و  آن ها  برای  بود  آشپزخانه ای 
نمی توانستیم سفر برویم و خوشحال تر زند گی کنیم؟

مسائل  این ها  د یگر  خیلی های  یا  تو  نظر  از  شاید 
ولی  تعریف.  برای  ند ارد  اهمیتی  که  باشد  کوچکی 
روز   ۵ و  رفتیم  سفر  یک  ما  دارد.  اهمیت  ما  برای 
همه دوستان گشتند و ما چون آن خانه ای که اجاره 
راحتی  آشپزخانه  و  فرنگی  د ستشویی  بود یم  کرده 
ند اشت، تمام این ۵ روز را در منزل ماند یم. کم بود؟ 

نه! وحشتناک بود.
شاید بیشتر نگویم بهتر باشد. فقط بد ان د وست من، 
که من حق سفر رفتن د اشتم. اگر می خواهی از من 
من  از  بد انند، حقی  همه  که  بنویس  بگویی، طوری 

ضایع شد ه است. و این نباید باشد....

افزایش ۳۸درصدی ورود گردشگران
 

علی اصغرمونسان وزیر میراث فرهنگی، گرد شگری 
خبرنگاران  جمع  د ر  کرمان  د راستان  د ستی  صنایع  و 
اما  شد ه  جا  به  جا  د نیا  د ر  گرد شگری  گفت:  بازارهای 
بُعد منطقه ای،  بتوانیم د ر  تا  برنامه ریزی خوبی کرد ه ایم 
ویزای کشورهای  رابطه  این  د ر  و  کنیم  گرد شگر جذب 

عمان و چین لغو شد ه است.
تصریح  و صنایع د ستی  فرهنگی، گرد شگری  میراث  وزیر 
کرد: به رغم تهد ید ات و مولفه های بد ی که اثرات منفی د ر 
حوزه گردشگری د ارند و تنش آفرینی آمریکایی ها و کاهش 

پروازها، د ر سال ۹۷ رشد گرد شگری را شاهد بود یم.
صورت  به  گرد شگری  هفته  برنامه های  د اد:  اد امه  وی 
غیر متمرکز اجرا می شود تا زنجیره گرد شگری به نقاط 

مختلف کشور برود.
هزاران  و  ملی  اثر   ۷۰۰ جهانی،  اثر  هفت  گرفتن  قرار 
از  یکی  را به  کریمان  د یار  طبیعی،  و  تاریخی  جاذبه 
د اخلی  گرد شگران  برای  کشور  گرد شگری  مهم  مقاصد 

و خارجی تبد یل کرد ه است.
ابنیه  کنار  د ر  و سنت های مختلف  و رسوم  آد اب  وجود 
تاریخی ظرفیت کم نظیری د ر استان فراهم کرد ه است 
که  تعد اد ۵4۶ اثر غیر منقول و ۷۵ اثر منقول ثبت ملی 
و تعد اد  ۷۷ میراث ناملموس زیاد ی اثر نیز د ر فهرست 

ملی از کرمان به ثبت رسید ه است.
 ۳۱ آپارتمان،  هتل  و  هتل   ۳۶ د ارای  کرمان  استان 
واحد   ۱۳۵ مسافرتی،  خد مات  د فتر   ۱4۳ مهمانپذیر، 
بین راهی، 4۰ مجتمع گرد شگری، ۶ اقامتگاه سنتی، ۳ 

پانسیون و ۳۹8 راهنمای تور است.

غفلت از ظرفیت های گردشگری 
شمال غرب کشور

 
مجلس  گرد شگری  فراکسیون  رئیس  جبارکوچکی 
با  همسایگی  مغان،  بیله سوار  مرزی  پایانه  از  بازد ید  د ر 
کشورهای مختلف و فرهنگ  مشترک را فرصت مطلوبی 
ارد بیل  استان  افزود:  و  د انست  گرد شگری  توسعه  برای 
د ر  گرفتن  قرار  به  توجه  با  بیله سوار  شهرستان  ویژه  به 
موقعیت مرزی مناسب با جمهوری آذربایجان و کشورهای 
از جمله  برای گرد شگری  قفقاز ظرفیت های خوبی  حوزه 

گرد شگری سالمت د ارد.
حسن قباد ی فرماند ار بیله سوار نیز د ر این بازد ید با اشاره 
به این که محور و اساس توسعه استان بر مبنای توسعه 
گرد شگری بنا شد ه، افزود: انصافا کارهای خوبی د ر حوزه 
توسعه گرد شگری د ر استان و شهرستان ها انجام شد ه و د ر 
حال انجام است و اثرات این برنامه ها در حوزه گرد شگری 

د ر منطقه بیله سوار نیز نمایان است.
مرزی  پایانه  از  نفر  میلیون   ۱.۵ ترد د  به  اشاره  با  وی 
بیله سوار د ر سال گذشته عنوان کرد: د ر نیمه اول امسال 
ترد د گرد شگران از این پایانه افزایش ۱8 د رصد ی د اشته و 
د ر مجموع 8۰۰ هزار نفر د ر این مد ت از مرز ترد د کرد ه اند.

پاراگالید ر  جشنواره  اولین  برگزاری  بیله سوار  فرماند ار 
زمستان  برنامه های  اجرای  سوار،  بیله  گلی بالغی  د ر 
بید ار، ساماند هی خود روهای مسافر بر شخصی و توسعه 
گرد شگری سالمت با محوریت شهرستان، ایجاد اکوکمپ 
مد رسه  مرمت  گلی بالغی،  د ر  عشایری  گرد شگری 
شهد ای  مزار  ساماند هی  و  )ره(  خمینی  امام  تاریخی 
سوم شهریور۱۳۲۰ شهرستان، مرمت قبرستان تاریخی 
تعمیر  و  تجهیز  برای  اعتبار  تامین  و  اد ولو  روستای 
ایرانگرد ی  مجموعه  نمازخانه های  و  بهد اشتی  سرویس 
میراث  حوزه  د ر  امسال  برنامه های  از  را  جهانگرد ی  و 

فرهنگی شهرستان ذکر کرد.
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