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رهبر انقالب : حرکت علمی در 
کشور باید ادامه پیدا کند

کردند: حرکت  تاکید  اسالمی  انقالب  رهبر   -- ایرنا 
علمی کشور که از دو دهه قبل شروع شده باید ادامه 

پیدا کند.
نشر  و  حفظ  دفتر  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای،  رهبر معظم 
انقالب اسالمی صبح روزچهارشنبه در دیدار دو هزار 
نفر از نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی، ادامه 
را در کوران حرکت پرشتاب  پیشرفت علمی کشور 
و  خواندند  حیاتی  و  ضروری  کاماًل  جهان،  علمی 
و  برانگیز  تحسین  انگیزه  سرشار،  شوق  به  اشاره  با 
اعتماد به نفس جوانان نخبه تأکید کردند: هر جوان 
نخبه پاره تن ایران عزیز ماست و برای رفع مشکالت 
کاماًل  را  نخبگان  امور  راهبردی  سند  باید  نخبگان 

جدی اجرا و پیگیری کرد.
 ۱۲ که  را  مطالبی  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
تأمل  و  کردند  بیان  دیدار  این  در  نخبگان  از  نفر 
را  کشور  مهم  مسائل  خصوص  در  نخبه  جوانان 
تأکید  با  و  کردند  ارزیابی  لذتبخش  و  خوب  بسیار 
مطالبات  کردن  دنبال  برای  مربوطه  مسووالن  به 
آغاز  علمی  حرکت  گفتند:  نخبگان  پیشنهادهای  و 
شده در کشور نیازمند استمرار است، البته رتبه های 
مانند  نوپا  رشته های  برخی  در  ایران  علمی  باالی 
به  اما  است  افتخارآمیز  بسیار  زیست فناوری  و  نانو 
بلکه  قانع کند،  را  ما  نباید  و  نیست  کافی  هیچ وجه 

باید پیشرفت علمی با شتاب ادامه یابد.
نمایشگاه  از  خود  بازدید  به  اشاره  با  ایشان 
شرکت های دانش بنیان، وجود انگیزه، اعتماد به نفس 
را  متخصص  جوانان  عمل  و  حرف  در  خودباوری  و 
نشانه ای شوق انگیز از استمرار جریان علمی در کشور 
فقط  جوانان  این  کردند:  خاطرنشان  و  برشمردند 
نخبگان ۳۰ شرکت از چهار هزار شرکت دانش بنیان 
مدت  یک  طول  در  باید  عدد  این  که  بودند  کشور 

محدود و مشخص، چندین برابر شود.

هنر پیچیده سازی!
ایران  فوتبال  تیم  پرگل  پیروزی    
در برابر تیم کامبوج، گرچه از لحاظ 

مسایل فنی فوتبال در مقابل یک تیم ضعیف کار خارق العاده ای 
نیست لیک با توجه به حضور رسمی اولین بارِی زنان در میدان 
ورزشی، و تقارن این دو اتفاق، این برد کم اهمیت از نظر ورزشی 

را به یک واقعه استثنایی و ماندگار تبدیل کرد.
این برد حتی حاشیه های رسیدن زنان به صندلی های ورزشگاه 
را  در محاق قرارداد انگار هیچ سختی و پیچیدگی در این مسیر 
نبوده است و بانوان یک روز تصمیم گرفتند به ورزشگاه بروند 
در  ورزشی شان  قهرمانان  برد  نظاره گر  استادیوم  در  فردایش  و 

برابر تیم کامبوج بودند.
از  دیدار  در  آنان  حضور  هواداران  یا  و  بانوان  که  این  از  جدا 
نزدیِک بازی های ورزشی چه مقدار تالش کرده اند تا این اتفاق 
با این حضور مخالف  باید از تالش غیر الزم کسانی که  بیفتد، 
بوده و هستند گله مند بود که توان بسیاری از جامعه را مصروف 
امری می کنند که با نگاهی به اصول و دور نگاه داشتن تصورات 
فردی و گروهی، می توان از هرز انرژی جامعه جلوگیری کرد و 

آن را در مسیر اتحاد و یگانگی مردم هزینه کرد.
از این گونه رفتارها در موارد عدید ه ای شاهد مثال وجود دارد که 
بنظر می آید پس از چهار د هه ابرام بر اجرای آن، ضرورت دارد 

با نگاه د یگری با آن ها رو به رو شد.
شاید در گذشته، تعجیل افراد دلسوز صاحب قدرت و تاثیر -- 
که با این نگاه ها همخوانی داشته اند و عالقمند بودند تا جامعه 
به سرعت در تراز اندیشه آن ها ارتقاء یابد، در اجرای برنامه های 
از  اما اکنون پس  سختگیرانه و ممانعتی توجیه پذیر بود ه باشد 
چهار د هه تالش در این مسیر و به هدف نزدیک نشدن، بایستی 
تلنگری باشد تا راه و مسیر دیگری جستجو و اتخاذ شود و از 

پیچیده سازی امور ساده خود داری گردد.
شاید اقدام برای شکستن سد ورود بانوان برای دیدار بازی های 
ورزشی، اولین گام تلقی شود ولی می تواند آخرین نباشد. آنان 
هستند  کسانی  سوی  از  ارزش ها  به  خوردن  لطمه  نگران  که 
علی  است،  ورزشی  مسابقات  دیدن  و  ورزش  که سرگرمی شان 
در  آلودگی  احتمال  که  دیگر  موارد  به  نسبت  بایستی  القاعده 
افزونتری  حساسیت  هست  زیانبارتر  و  آشکارتر  بیشتر،  آن ها 
داشته باشند. مدعیان نمی بایستی در شرایط فقرگروهی از مردم 
جامعه بی تفاوت باشند. فساد در آن مسیرها موریانه ایمان است 
نشانه صداقت در گفتار و کردار  به آن  بودن نسبت  و حساس 
گره های کوچک  که  اموری  کردن  پیچیده  از  است  بهتر  است. 
آسیب های  و  پیچیده تر  امور  به  بشود  تا  گردد  جلوگیری  دارد 

جبران ناپذیر دیگر پرداخت! 
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خوراکی مفیدی که به آن 
بی توجه ایم
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دو کلمه حرف ورزشی

یک حادثه؛ هزارخاطره!
گردشگری دسترس پذیر

سفر و دیابت

راه اندازی سامانه ای برای توسعه 
توریسم سالمت

تولیدات تازه نشر معیار      سرمقاله
کتاب های گیالس 
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در مسیر صعود...

... توفیقات چندگانه!

تاثیر سینمای ایران  بر سینمای جهان
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کمک به کاهش عالئم پارکینسون 
محققان دریافتند تحریک آرام و کنترل شده کانال 
پارکینسون  بیماری  عالئم  کاهش  به  است  ممکن  گوش 

کمک کند.
می  نشان  بریتانیا  کنت  دانشگاه  محققان  مطالعه  نتایج   
دهد تحریک کانال گوش به مدت ۲ ماه و روزی دو بار 
غیرحرکتی  و  ویژگی های حرکتی  توجه  قابل  با کاهش 

بیماری پارکینسون مرتبط است.
شرکت کنندگان توانایی بیشتر حرکتی را گزارش کردند 
و به گفته محققان بهبودهای هم در زمینه تصمیم گیری، 

توجه، حافظه، اخالقیات و خواب مشاهده شد.
هم چنین شرکت کنندگان عنوان کردند تا پایان مطالعه، 
آن ها توانستند فعالیت های روزمره را خودشان راحت تر 

انجام دهند.
به گفته محققان، اکثر فواید درمانی در پنج هفته بعد از 
پایان درمان بیشتر متجلی شد که نشان می دهد درمان 

دارای تاثیرات بلندمدتی است.
این درمان تحریک کانال گوش، در منزل و با استفاده از 
یک هدست قابل حمل انجام شد که منحصرا برای پژوهش 

های بالینی استفاده می شود.
شرکت کنندگان در طول استفاده از این وسیله، همچنان 
به طورمنظم درمان رایج با دوپامین را هم انجام می دادند.
این مطالعه، به سرپرستی »دیوید ویکینسون« بر روی 46 

بیمار مبتال به پارکینسون انجام شد.
ویکینسون در این باره می گوید: »این مطالعه این احتمال 
جالب را دربردارد که برخی ابعاد بیماری پارکینسون در 
صورت ادغام درمان های دارویی متداول، با تحریک آرام و 

غیرتهاجمی اعضای بدن بهتر کنترل می شود.«

وضعیت بیماری های سالمندی
علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو  پریساطاهری 
پزشکی شهید بهشتی، اظهار داشت: تعداد افراد سالمند 
در حال حاضر ۱۰  و  است  افزایش  حال  در  روز  به  روز 
تشکیل  سال   6۰ باالی  افراد  را  کشور  جمعیت  درصد 
می دهند. پیش بینی می شود تا ۲۰ سال آینده این آمار 
از هر 4 نفر  نفر  به ۲۵ و یا حتی ۳۰ درصد یعنی یک 

جمعیت کشور برسد.
عموما  که  این  بیان  با  سالمندی  طب  متخصص  این 
به مراکز درمانی مراجعه  با مشکالت متعددی  سالمندان 
می کنند، توضیح داد: داشتن مشکالت متعدد و مراجعه به 
پزشکان مختلف باعث می شود سالمندان مجبور به مصرف 
داروهای زیادی شوند که مصرف بیش از پنج دارو با هم 
نیز ممکن است موجب بروز عارضه تداخالت داوریی شود.

برای  بیماری  تلقی کردن  این که عادی  بیان  با  طاهری 
یک فرد مسن باوری اشتباه است، افزود: الگوی تغییرات 
جمعیتی که در راستای افزایش جمعیت سالمندی است 
نیز در حال تغییر است و تعداد زنان سالمند نسبت به 

مردان سالمند بیشتر است.
مردان  از  کمتر  غالبا  زنان  که  آنجایی  از  داد:  ادامه  وی 
شاغل هستند، در سن سالمندی وابستگی مالی بیشتری 
دارند، هم چنین میزان شیوع افسردگی، احتمال ابتال به 
آلزایمر و مشکالت اسکلتی و مفصلی در آنان بیشتر است 
که این مسائل باعث می شود زنان سالمند نسبت به مردان 

سالمند آسیب پذیرتر باشند.
داد:  توضیح  آسیب پذیر  گروه های  سایر  درباره  طاهری 
سالمندانی که تنها زندگی می کنند نیز آسیب پذیر محسوب 
یا  و  ازدواج  مهاجرت،  دلیل  به  فرزندان  دوری  می شوند، 
تحصیل و یا از دست دادن همسر از ریسک فاکتورهایی 

هستند که باعث تنها ماندن سالمندان می شوند.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با 
بیان این که تنها توجه به یک بعد از زندگی سالمندان 
کند،  حل  را  فرد  زندگی  ابعاد  سایر  مشکالت  نمی تواند 
توضیح داد: برای مثال ممکن است فرد سالمندی به علت 
اختالل حافظه به پزشک مراجعه کند، اما مشکل اصلی او 

اختالل در خواب  و یا کمبود ویتامین ها باشد.

گندم سیاه چیست؟
گندم سیاه یا چاودار، نامی که در ابتدا کمی گیج کننده به 
گندم هاست  خانواده ی  از  بگویید  است  رسد.ممکن  نظر می 
ولی در اصل این گونه نیست و هیچ ارتباطی با گندم ندارد بلکه 
میوه ی گیاهی به نام "Fagopyrum esculentum" است 
و دردسته بندی ها جزء محصوالت بدون گلوتن طبقه بندی می 
شود. گندم سیاه برای افرادی که رژیم  خام خواری دارند بسیار 

مناسب است.
چاودار با نام علمی Secale montanum گیاهی از خانواده 
گندمیان )به التین: Poaceae( است. بیشتر چاودارهای زراعی 
نیز  بلندشان  روز  دیپلوئید  و  تتراپلوئید  انواع  و  بوده  دیپلوئید 
موجود می باشد. این گیاه دگرگشن بوده و مقاوم ترین غله نسبت 
به سرما است. در فرهنگ لغت دهخدا از این گیاه این گونه نام 
برده شده است: »چودار. چودر. ویبگ. گیاهی هرزه که در غله 
زار روید و دانه آن چون گندمی الغر و کشیده است.« و نیز در 
از نوع  لغت نامه دکتر معین این گونه یاد شده است: »گیاهی 

غالت که ارتفاعش تا دو متر هم می رسد.«
■■ خصوصیات گیاهی

چاود ار گیاهی است بسیار خودعقیم و بنابراین د گر گشن. اغلب 
چاودارهای زراعی دیپلوئید هستند ۲n=۱4 و زراعت چاودارهای 
تتراپلوئید نیز در سطح محدودی در اروپا متداول است. چاودار 

زراعی یک گیاه یک ساله دیپلوئید روزبلند می باشد.
● سنبله: دارای سنبله دراز مرکب از سنبلک هاست )بلندتر 

و باریکتر از گندم( و روی هر سنبله فرعی ۳ گل وجود دارد.
● ریشه: سیستم ریشه ای چاودار بسیار انبوه و گسترده تر از 

گندم می باشد و به همین جهت از آب بهتر استفاده می کند. 
● ریشک: ریشک دراز ،نازک، برسی گرد و زبر است.

یوالف  و  گندم  مابین  شکل  نظر  از  چاودار  ظاهر چاودار:   ●
است.رنگ کدر خاک آلود دارد.فاقد پوسته )هال( می باشد.

● سازگاری: چاودار مقاومترین غله به سرماست و با شرایط 
آب و هوایی نامساعد و خاک های فقیر غیرحاصلخیز و شنی 

سازگاری نشان می دهد.
● حرارت: حداقل دما برای جوانه زنی چاودار ۳ تا ۵ درجه 

سانتیگراد است.
● نیازهای غذایی:  ازت آمونیاکی مطلوب ترین فرم ازت جهت 

چاودار است.
■■ استفاده از گندم سیاه در آشپزی

گندم سیاه بهترین گزینه برای اضافه شدن به محصوالت بدون 
گلوتن است تا کیفیت تغذیه ای آن ها را بهبود دهد. از این دانه 
تولید  برای  می شود  شناخته  غالت  عنوان  به  که  مثلثی  های 
و  مختلف  کرپ های  فرنگی،  رشته  چون  مختلفی  محصوالت 
برای آن دسته  استفاده می شود.  فاقد گلوتن  دیگر محصوالت 
از افراد که مشتاق اند از رژیم غذایی خام خواری استفاده کنند، 
غالت و حبوبات گندم سیاه را می توان در دستورالعمل بسیاری 

بیسکویت، کوکی ها،کیک، کراکر و سایر  مانند:  از محصوالت 
محصوالت مانند نان گنجاند.

■■ چگونه از گندم سیاه در وعده های غذایی استفاده کنیم:
از آرد گندم سیاه می توان در درست کردن کوکی و پن کیک 
استفاده کرد.به عنوان مثال به جای آرد برنج، لوبیا ،ذرت و یا 
درست  برای  گلوتن هستند  فاقد  که  موادی  در  می توان  سویا 
استفاده کرد؛ هم  از گندم سیاه  نان  یا  و  کردن کوکی،کلوچه 
چنین می توان آن را به عنوان قوام دهنده به سوپ و یا خورشت 
اضافه کرد.از غالت گندم سیاه در وعده های صبحانه و به عنوان 
استفاده کرد. نیز می توان  تهیه ساالد  و هم چنین در  سریال 

این غله هم چنین برای قوام دادن غذا مناسب است و دارای 
می شود  خیس  که  زمانی  محصول  این  باشد.  می  چسبندگی 
حالتی ژالتینی به خود می گیرد. خیساندن، شستشو و دوباره 

خشک کردن این غالت نیز باعث ترد شدنشان می شود.
■■ ارزش غذایی گندم سیاه

از  یکی  هم  هنوز  محصول  این  فواید  یافتن  برای  تالش 
مزایای  از  برخی  اما  است.  تغذیه  د انشمند ان  مهم  د غد غه های 
آن مانند از بین بردن عالئم دیابت نوع ۲ و فشار خون باال ثابت 
شد ه است. گند م سیاه هم چنین شامل "روتین" است که برای 
تقویت د یواره ی مویرگی بسیار مناسب است. دانشمندان مواد 
غذایی، کشف کردند که گندم سیاه با پروتئینی که به اصطالح 
به آن "available protein biologically" می گویند غنی 
شد ه است و به این معنی است که د ارای مجموعه ای متعادل از 

اسید های آمینه ضروری و غیر ضروری است.
■■ فواید برای سالمتی

● فیبر چاودار کاهش وزن را تسهیل می کند: چاودار سرشار 
از فیبر است و فیبر آن حاوی مقادیر زیادی پلیساکاریدهای غیر 
سلولزی می باشد که ظرفیت زیادی برای اتصال به آب دارد و 
خیلی سریع احساس پرشدگی و سیری ایجاد می کند و نان 
چاودار را برای کسی که برای کاهش وزن تالش می کند، به یک 

کمک اساسی تبدیل می نماید.
غذایی  مواد  مصرف  تشکیل سنگ صفرا:  از  جلوگیری   ●
سرشار از فیبرهای غیرمحلول نظیر چاودار، از تشکیل سنگ های 
صفراوی به ویژه در خانم ها پیشگیری می نماید. این امر به علت 
سرعت بخشیدن به حرکت غذا در روده، کاهش ترشح اسیدهای 
صفراوی )که خود منجر به ایجاد سنگ های صفرا می شوند( و 

افزایش حساسیت به انسولین و کاهش تریگلیسرید ها می شود.
کامل  غالت  سایر  و  چاودار  تیپ 2:  دیابت  کاهش خطر   ●
-- جو دوسر -- سرشار از منیزیوم هستند )ماده های معدنی 
که برای آنزیم۳۰۰، عامل کمکی محسوب می شود (که این ها 
شامل آنزیم های درگیر در مصرف گلوکز و ترشح انسولین نیز 
می شوند. در مطالعه ای که مصرف چاودار و غالت کامل )جو 
دوسر( باعث کاهش خطر دیابت تیپ۲ شد، نشان داده شد که 
مصرف روزانه لبنیات کم چرب نیز خطر دیابت تیپ ۲ را تا ۱۳ 

درصد کاهش می د هد. پس مصرف نان چاودار و جو دوسر برای 
بد ون  گند م  نان  است.  بهتر  گند م  نان  مصرف  از  د یابتی  افراد 
چاودار  نان  به  نسبت  بیشتری  انسولینی  پاسخ  میزان  سبوس 
دارا می باشد. محققین این کاهش پاسخ انسولینی را نه تنها 
بودن و  به سفت تر  بلکه  نان چاودار  فیبر موجود در  به میزان 
کم حفره بودن دانه های نشاسته ای چاودار نسبت دادند. این 
و کاهش سرعت  بلعیده شده  ذره  اندازه  بودن  بزرگتر  موضوع 

هضم نشاسته به قند را باعث می گردد. 
● بهبود سالمتی روده ها: فیبر موجود در چاودار با اتصال 
به مواد  اتصال  نیز  و  بزرگ و دفع آن ها  به سموم داخل روده 
روده  سلول های  به  آسیب  کاهش  باعث  زا  سرطان  شیمیایی 
و جلوگیری از ایجاد سرطان روده بزرگ می شود. با اتصال به 
با شکستن  نمک های صفروای و دفع آن ها، بدن مجبور است 
کلسترول، نمک های صفراوی تولید کند، که در نهایت منجر به 

کاهش کلسترول نیز می شود. 
● منافع زیاد قلبی عروقی برای زنان پس از یائسگی:مصرف 
6 بار در هفته چاودار و جو دوسر در زنان پس از یائسگی، منجر 
عروقی  قلبی  بیماری های  و  خون  فشار  کلسترول،  کاهش  به 
می شود. دراین خانم ها با مصرف چاودار ، کاهش سرعت روند 
تنگ  پالک های  تشکیل  سرعت  کاهش  نیز  و  شرائین  تصلب 

کننده و انسداد عروق تغذیه کنندة قلب و مغز می گردند.
● جلوگیری از نارسائی قلبی:  مصرف غالت کامل و فیبرها 
)چاودار و جو دوسر( با کاهش فشار خون و خطر حمله قلبی، 
باعث کاهش میزان بستری و مرگ و میر ناشی از نارسائی قلبی 
چاودار  در  موجود  گیاهی  مغذی  مواد   )۲۰،۱9،۱8( می شوند. 
طبیعی  فلورمیکروبی  توسط  که  لیگنان ها  نظیر  دوسر(  )جو 
انتروالکتون تبدیل می شوند، منجر  روده به لیگنان هایی نظیر 
به  وابسته  های  سرطان  و  قلبی  بیمارهای  از  پیشگیری  به 
هورمون نظیر پستان می شوند. به غیر از غالت کامل بیشترین 
لیگنان ها  می باشد.  دار  برگ  و سبزیجات  کلم  در  انتروالکتون 
کاهش  باعث  چاودار  در  موجود  گیاهی  استروژن  فعالیت  با 
گیاهی  استروژن های  این  یائسه می شوند.  زنان  در  گرگرفتگی 
با اشغال گیرند ه های استروژن، باعث کاهش اثر استروژن انسانی 

شده و باعث کاهش خطر سرطان پستان می شوند. 
از آسم دوران  ■■ غالت کامل )چاودار و جو دوسر( و ماهی 
آن ها  در  که  غذایی  برنامه های  کنند.  می  جلوگیری  کودکی 
میزان ترکیبات ضدالتهابی نظیر چربی های امگا ۳ )در ماهی ها( 
و منیزیوم و ویتامین E )در غالت کامل( کم می باشد، می تواند 

منجر به آسم در کود کان شود.
آنتی اکسید ان های موجود در غالت شامل ویتامین E، توکوتر 

یونول، سلنیوم، اسیدهای فنولیک و فیتیک اسید می باشند. 
در آخر جالب است بدانید یک پیمانه از غالت گندم سیاه پخته 
شده  روزانه ۱7 گرم فیبر و ۲۲ گرم از پروتئین مورد نیاز بدن را 

فراهم می کند و بسیار مغذی و انرژی زاست.

خوراکی مفیدی که به آن بی توجه ایم
]چاودار یاگندم سیاه[
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»بهمنیار« با شایستگی طالیی شد
به  شایستگی  با  ایران  زنان  کاراته  تیم  پوش  ملی 

مدال طالی لیگ جهانی کاراته وان روسیه دست یافت.
در جریان مبارزات فینال، »سارا بهنمیار« در دیدار نهایی 
از  برابر »سارا هوبریش«  زنان  وزن منهای ۵۰ کیلوگرم 
آلمان به برتری یک بر صفر دست یافت تا در ادامه روند 

مثبت خود به مدال ارزشمند طال دست یابد.
مجارستان،  نمایندگان  برابر  فینال  به  رسیدن  برای  وی 
الجزایر، هنگ کنگ، اسپانیا و چین به پیروزی رسیده بود.

طالی»علیپور« در کاراته
تیم  طالی  مدال  دومین  اقتدار،  با  علیپور«  »رزیتا 

کاراته زنان ایران در کاراته وان روسیه را ضرب کرد.
 ۲۰۱9 سال  در  کاراته وان  برتر  لیگ  مرحله  ششمین 
روسیه  مسکو  در  کشور   8۵ از  کا  کاراته   64۲ حضور  با 
برگزارشدو با شناخت نفرات و تیم های برتر به اتمام رسید.

در  فدراسیون جهانی  رنکینگ  امتیاز  دارای  این مسابقات 
تیم  است.  توکیو   ۲۰۲۰ المپیک  سهمیه  کسب  راستای 
این  در  زنان  و  مردان  کومیته  و  کاتا  بخش   ۲ در  ایران 
، »رزیتا  فینال  مبارزات  مسابقات شرکت کرد. در جریان 
زنان  کیلوگرم   6۱ منهای  وزن  پایانی  دیدار  در  علیپور« 
برابر »هانا جوما« از کانادا با ارائه مبارزه ای حساب شده به 
برتری یک بر صفر رسید تا ضمن کسب مدال طال، شرایط 
وزن  این  بخشد.در  بهبود  المپیکی  رنکینگ  در  را  خود 
نمایندگان چین و صربستان به مدال برنز مشترک رسیدند. 
بانوی کاراته ایران برای رسیدن به فینال از سد نمایندگان 

سوئیس، صربستان، فرانسه، مراکش و مصر گذشت.

ملکه تپانچه در سرزمین سامورایی ها
از  یکی  ریو  پارالمپیک ۲۰۱6  مدال طالی  دارنده ۲ 
زنان موفق ورزش ایران است که کمیته جهانی تیراندازی به 

او لقب »ملکه تپانچه« داده است.
کمیته جهانی تیراندازی پیش از آغاز رقابت های پارالمپیک 
۲۰۲۰ توکیو، نام ۱۰ ورزشکار برتر حاضر در این رویداد را از 
کشورهای امارات، استرالیا، اوکراین، کره جنوبی، هندوستان، 
این  ایران معرفی کرده است. در  نیوزلند و  اسلواکی، چین، 
لقب  با  کشورمان  ملی پوش  جوانمردی«  »ساره  از  گزارش 

»ملکه تپانچه« یاد شده است.
موفق ترین زن ورزشکار ایران در حالی از سوی کمیته جهانی 
تیراندازی مورد تمجید قرار گرفته است که ۲ مدال طالی 
المپیک ۲۰۱6 ریو و برنز المپیک ۲۰۱۲ لندن را در کارنامه 
ورزشی خود دارد. وی هم چنین در سال ۲۰۱8 مدال طال 

قهرمانی جهان را در مسابقات جهانی آلمان کسب کرد.
جوانمردی با کسب ۲ مدال طال بازی های ۲۰۱4 اینچئون 
سهمیه  گرفت.وی  لقب  کهن  قاره  زن  ورزشکار  برترین 
حضور خود را در بازی های پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو قطعی 
به  آوردگاه  این  در  مدال طال  شانس های  از  یکی  و  کرده 

شمار می رود.

سیاوش بهبود یدو کلمه حرف ورزشی

بانوان  از  برخی  شدن ها،  پایین  و  باال  همه  با  سرانجام، 
نزدیک  از  را  ورزشی  بازی  یک  رسما  یافتند  اجازه  ایرانی 
جهان  فوتبال  در  اهمیت  کم  تیمی  با  بازی  باشند!  شاهد 
ورزشگاه  در  حضور  مجوز  بانوان  اگر  که  تیمی  آسیا.  و 
بدون  که  شاید  نمی آوردند  بدست  را  آن  تماشای  برای 
تیم  قهرمانان  پرگل  پیروزی  اما  می شد.  برگزار  تماشاچی 
کنار  در  تا  زد  دوگانه  رنگ  حادثه  این  به  کشورمان  ملی 
حضور اولین باری و غیر گزینشی زنان در ورزشگاه آزادی 
ایران و  تیم های ملی  بازی  برای خاطره شدن  عاملی دیگر 

کامبوج وجود داشته باشد.
و  داشت  بسیار  حاشیه های  حضور  اتفاق  به  رسیدن  گرچه 
باری  اولین  این  لیک  داشت،  خواهد  هم  آینده  در  یحتمل 
تا  کرد  تالش  و  یادآورد  به  ویژگی سد شکنی اش  با  باید  را 
بانوان در جامعه بیش  برای حضور  شرایط مناسب فرهنگی 

از پیش فراهم گردد.
پیروزی و حضور ظاهرا بی دردسر بانوان، نقصان های رفتاری 
در آستانه این واقعه را در مرتبه پایین تری از لحاظ اهمیت 
نشد ه  برنامه ریزی  اقدام  حال  این  با  قرارداد  رسانه ها  برای 
فنس کشی در محدود ه جایگاه بانوان که به نوعی آن ها را در 
قرنطینه وانمود می سازد و تعیین مباد ی ورود ی، با ذکرسابقه 
از روند رسیدن بانوان به ورزشگاه، مورد توجه انتقاد ی برخی 

از رسانه ها بوده است. ازجمله نوشته اند:
مرحله  از  خود  بازی  دومین  در  کشورمان  فوتبال  ملی  تیم 
آزاد ی  ورزشگاه  در  باید  قطر   ۲۰۲۲ جهانی  جام  مقدماتی 
مقابل  ساده  ظاهر  به  دیدار  این  کند.  میزبانی  کامبوج  از 
حریف ناشناخته در شرایط عادی نمی توانست دیدار چندان 
مهمی باشد و بیشتر شبیه یک بازی تدارکاتی برای شاگردان 
ویلموتس محسوب می شد ولی اتفاقی خاص باعث شده این 
دیدار زیر ذره بین قرار گرفته و بیش از همیشه در موردش 
شکستن  و  ورزشگاه  به  بانوان  ورود  بحث  شود.  صحبت 
طلسمی که چند دهه در مورد آن صحبت می شد ولی جلوتر 

نمی رفت و به مرحله عمل نمی رسید.
در طول این سال ها رفته رفته، هم مطالبه عمومی نسبت به 
این موضوع بیشتر می شد و هم فشار نهاد های بین المللی از 
بود  پیدا می کرد و مشخص  افزایش   AFC و   FIFA جمله 
دیر یا زود باید فکری برای این موضوع شده و راهکاری برای 
آن سنجیده شود که در نهایت بازی ایران -- کامبوج اولین 
در  بانوان  برای  اختصاصی  جایگاهی  آن  در  که  بود  دیداری 

نظر گرفته شده و بلیت فروشی برایش صورت گرفت.
وارد  توانستند  بانوانی  نوبت  چند  در  و  اخیر  سال های  در 
افراد گزینش شده بودند و بلیت  ورزشگاه شوند ولی عمدتاً 
فروشی عمومی به شکل حال حاضر برای این موضوع صورت 

نگرفته بود.
دوستان  فوتبال  حضور  از  تصاویری  انتشار  دیگر  سوی  در 
حسابی  هم  اخیر  سال های  در  مردانه  مبدل  چهره  با  خانم 
نه  این موضوع هم  با  سرو صدا کرده و برخورد مقابله آمیز 
تنها کمکی به مهار آن نکرد که حتی اتفاقات تلخی را رقم 
زد و بازتاب جهانی منفی هم به همراه خود داشت تا نشان 
دهد وقِت اتخاذ یک تصمیم اساسی و کارگشا در این مورد 
سو  جای  و  نشده  بدتر  این  از  فضا  تا  باید  و  است  رسیده 
استفاده بیشتر برای جریانات سودجو باقی نگذاشته تصمیمی 

اساسی گرفته شود.
به  اگرچه  ایران کامبوج  بازی  بانوان در  اعالم رسمی حضور 
خود ی خود اتفاق بزرگ و مهمی است ولی چیزی که تا این 
جا دیده شده به هیچ وجه خالی از اشکال نیست و اگرچه 
به  درب ها  شدن  باز  و  طلسم  این  شدن  شکسته  به  نسبت 
سوی فوتبال دوستان خانم خوشحال هستیم ولی این باعث 
شکل  طرح  این  اجرای  در  که  اشکاالتی  روی  پوشی  چشم 

گرفته  نخواهد شد.
موضوعی که ابتدا مورد بحث و بعضاً اعتراض قرار گرفت، قرار 
بود  بانوان  اختیار  در  محدود  و  تعداد  کم  جایگاه های  دادن 
پنجشنبه  بودند.  ورزشگاه  به  ورود  برای  فرصتی  منتظر  که 
شب یک جایگاه در سامانه بلیت فروشی باز شد که طی چند 

ساعت تمام بلیت هایش فروش رفته و پس از آن صبح جمعه 
۳ جایگاه دیگر را هم باز کردند که استقبال بی نظیری از آن 
صورت گرفته و در کمتر از ۲ ساعت با تکمیل ظرفیت روبرو 
شد. این موضوع در کنار استقبال نسبتاً سرد مردان از بازی 
تیم ملی باعث شد عده ای نسبت به تقسیم سکوها معترض 
بانوان  به  بیشتری  جایگاه های  باید  کنند  عنوان  و  شده 

اختصاص داده شود. اتفاقی که تا این لحظه رخ نداده است.
افتاد که سرو  اتفاق عجیبی  این ماجرا روز گذشته  در کنار 

صدای زیاد ی در رسانه ها و فضای مجازی به همراه داشت.
به  ملی  تیم  تمرین  پوشش  برای  و عکاسانی که  خبرنگاران 
زمین شماره یک ورزشگاه آزاد ی رفته بود ند افراد ی را روی 
سکوها د ید ند که مشغول نصب فنس و حفاظ در کنار جایگاه 
بانوان بود ند و البته د و د وربین مد ار بسته د ر این جایگاه ها 
قرار داد ه شده بود که نشان از تدابیر شدید امنیتی برای این 

بازی و حضور بانوان دارد.
خصوص  در  اطالعیه ای  فوتبال  فدراسیون  این ها،  بر  عالوه 
ورود به ورزشگاه ها اعالم کرده که درب شرقی مختص ورود 
آقایان است و تفکیک  به ورود  بانوان و درب غربی مختص 
جنسیتی در ورزشگاه از درب ورودی آن آغاز می شود. این در 
حالیست که فضای در اختیار آقایان در استادیوم گستردگی 
به  رفتن  برای  تماشاگران  از  زیادی  تعداد  و  داشته  زیادی 
محوطه  باید  دارند  اختیار  در  را  آن  بلیت  که  جایگاهی 
که  این  البته  و  بزند  دور  کامل  طور  به  را  آزادی  ورزشگاه 
این  و  است  نزدیک تر  ورزشگاه  به درب غربی  بانوان  جایگاه 
مسائلی است که انتقادهایی را نسبت به این تصمیم به همراه 

داشته است.
درب  شدن  باز  بابت  خوشحالی  جا  این  در  اصلی  موضوع 
وجه  هیچ  به  اتفاق  این  و  است  بانوان  روی  به  ورزشگاه ها 
کنارش  از  سادگی  به  بخواهیم  که  نیست  کوچکی  موضوع 
از سو مدیریت در برخی  عبور کنیم ولی مواردی که نشان 
تصمیمات دارد باعث شده شیرینی این اتفاق به کام فوتبال 
بیافکند. این  سایه  موضوع  اصل  روی  و  شده  تلخ  دوستان 
موضوع هم نوعی توهین به تماشاگرانی تلقی شده که قرار 
بین المللی  بازتاب  بروند و هم  آزادی  به ورزشگاه  فردا  است 
بدی برای وجهه فوتبال ایران داشته که اثرات خودش را تا 

اینجای کار نشان داده است.
در  الزم  زیرساخت های  تکمیل  عنوان  تحت  اقدامات  این 
که  هایی  آن  نیست  البته مشخص  که  انجام شده  ورزشگاه 
چنین نظری دارند تا چه حد با معنا و مفهوم واقعای کلمه 

زیرساخت آشنایی دارند.
اقدامات  و  تصمیمات  نیست  کم  ما  فوتبال  در  هر جهت  به 
اشتباهی که زیبایی ها و نکات مثبت این رشته ورزشی را به 
سایه می برد و هزینه هایی به همراه دارد که نه به سود خود 

این تصمیم سازان است و نه فوتبال ایران.
فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ که با تاخیر لیگ نوزدهم 
را برگزار کردند و دلیل آن را شکل دهی زیرساخت مناسب 
در  اکنون  کردند،  عنوان  تجهیزات  و  فروشی  بلیط  برای 
شرایطی که قرار است یکی از دیدارهای تیم ملی با حضور 
بین  فنس هایی  دادن  قرار  به  اقدام  شود  برگزار  بانوان 
هواداران کرده اند تا معنای زیرساخت هم به شکل ویژه روبه 
مانور  از  بعد  البته  که  زیرساختی  گیرد.  قرار  هواداران  روی 
فراوان با یک بی احتیاطی محض باعث گرفته شدن جان یک 

کودک نیز شده بود!
■■ در کنار این نقدها، شادی پیروزی پرگا تیم کشورمان و 

حضور بانوان بازتاب های نیکویی هم داشته است:
دختران  امروز  که  متانتی  گفت:  دولت  هیات  سخنگوی 

صحنه های  برخی  از  داشتند  آزادی  ورزشگاه  در  پسران  و 
عمومی جامعه بیشتر بود.

ایران  ملی  تیم های  دیدار  تماشای  برای  که  ربیعی«  »علی 
این  در  زنان  حضور  درباره  بود  رفته  ورزشگاه  به  کامبوج  و 
دیدار،  اظهار داشت: فضایی که در ورزشگاه آزادی حکم فرما 

بود متین، آرام و شاد بود.
آزادی  ورزشگاه  در  پسران  و  دختران  که  گامی  افزود:   وی 

برداشتند همراه با آرامش و شادی در دیداری پرگل بود.
از  افراد جامعه  از  با اشاره به نگرانی برخی  سخنگوی دولت 
ورود زنان به ورزشگاه تاکید کرد: نگرانی آنان طبیعی بود اما 

اطمینان می دهم گامی که برداشته شد، بسیار مطلوب بود.
وی افزود:  با این وضعیت دست فدراسیون فوتبال و وزارت 
با  فوتبال  بیشتر  دیدارهای  برای برگزاری  جوانان  و  ورزش 
نیز  آینده  در  اتفاقات  این  امیدوارم  و  شد  باز  زنان  حضور 

تکرار شود.
ربیعی در خاتمه  از تمامی دست اندرکاران برای فراهم کردن 

این امکان تشکر و قدردانی کرد.
برگزاری آن  بازی و کیفیت  این  تنها مقامات داخلی درباره 
نظرن داده اند بلکه رییس فیفا نیز در بیانیه ای پس از بازی 
ایران -- کامبوج از حضور زنان در ورزشگاه  ابراز خوشحالی و 

رضایت کرده است. بخش هایی از بیانیه را می خوانیم:
پید ا  اجازه  اخیر، چند هزار زن  بار در 4۰ سال  اولین  برای 
ایران  در  مردانه  فوتبال  دیدار  یک  تماشای  برای  تا  کرد ند 
وارد ورزشگاه شوند. این قدم رو به جلوی بسیار مثبتی است؛ 
مشتاقانه  ایرانی،  زنان  و  دختران  ویژه  به  و  فیفا  که  قدمی 

منتظر آن بودند.
اشتیاق، لذت و شوری که آنها امروز نشان داند، فوق العاده 
آغاز کردیم،  ادامه راهی که  برای  از پیش  را بیش  ما  بود و 
تشویق کرد. تاریخ به ما یاد داده که چنین پیشرفت هایی در 
مراحل مختلف به دست می آید و این تنها آغاز مسیر ماست.

دارد،  نگاه  آینده  به  همیشه  از  بیش  اکنون  فیفا  نتیجه،  در 
زمانی که همه دختران و زنانی که مایلند در ایران به تماشای 
فوتبال بنشینند، آزادانه و در محیطی امن این کار را انجام 
بدهند. مایلم هم از فدراسیون فوتبال ایران و هم کنفدراسیون 
فوتبال آسیا تشکر کنم و همین طور مقاماتی که این اتفاق 

نتیجه تالش ها و همکاری های آن ها بود.
مارک ویلموتس سرمربی تیم ملی، که  پیش از بازی هم با 
خبرنگاران سخن گفته بود، پس از پیروزی ۱4 بر صفر تیم 
ملی فوتبال ایران مقابل کامبوج در نشست خبری در جمع 
طور  همان  و  بود  مهم  برایم  بازی  شرایط  گفت:  خبرنگاران 
نتیجه  یک  که  کنیم  بازی  هجومی  می خواستیم  گفتم  که 

خوب داشتیم.
افراد  و  هستیم  تحول  حال  در  افزود:  ملی  تیم  سرمربی 

جد ید ی به تیم ملی اضافه می شوند.
سردار  به  کرد:  تصریح  ایران  بازیکنان  عملکرد  درباره  وی 
آزمون و احسان حاج صفی بعد از یک ساعت بازی استراحت 
با  مهمی  د ید ار  د یگر  روز  چند  که  نکرد یم  فراموش  داد یم. 
بحرین د اریم. تمرکزم روی بازی با بحرین است که سه امتیاز 

د یگر را از این مسابقه بگیریم.
ویلموتس افزود: تا این جا هم کار خاصی نکرد یم و هد فمان 

رسیدن به جام جهانی و پس از آن است.
سرمربی تیم ملی درباره حضور بانوان تماشاگر در ورزشگاه 
هم صحبت کرد و گفت: امروز یک روز تاریخی بابت حضور 

خانم ها بود. از آن ها تشکر ویژه ای می کنم.
وی در پاسخ به این سووال که حضور بانوان د ر ورزشگاه زیبا 
بود یا برد پرگل مقابل کامبوج؟ گفت: سووال ساد ه ای است. 
در  احساس  با  که  است  فوتبال چیزی  دو.  من می گویم هر 

ارتباط است و باید این ها به اشتراک گذاسته شود.
روند  در  که  نیز  کشورمان  فوتبال  فدراسیون  رییس  البته 
اجرای برنامه حضور بانوان نقش اجرایی داشته رضایت خود 
را از نحوه برگزاری مراسم بازی ابراز کرده است. مهدی تاج 
رئیس فدراسیون فوتبال درباره برد پرگل تیم ملی برابر تیم 
بانوان در ورزشگاه آزادی اظهار کرد:  با حضور  ملی کامبوج 
بازی خوبی بود و خدا را شکر که بدون مساله ای پیش رفت 

و هیچ مشکلی نداشتیم.
رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان در این مورد پستی را نیز 

در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.

یک حادثه؛ هزارخاطره!
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در حال پیدا کردن پروازی ارزان و مقصدی مناسب 
هستید. مشغول رزرو هتل یا تور هستید. 

در کنار همه ی این کارها، اگر مبتال به دیابت  باشید، 
قرار  باالتری  اولویت  در  را  دیابت  مدیریت  است  بهتر 
دهید. برنامه ریزی سفر برای همه دلهره آور است اما 
پایین  را  اضطراب  سطح  نکاتی،  دانستن  با  توان  می 
آورد. سفر یک تفریح است در هر سن و شرایطی به ما 
حس خوبی می دهد اما فکر می کنم دلیلی ندارد برای 

سفر سالمتی خود را در خطر قرار دهیم. 
سفر  در  که  است  این  برای  کاربردی  راهنمای  این 
عموما روند روزمره غذایی را از دست می دهیم و این 
خود باعث از بین رفتن تنظیم قند خون می شود و در 

افراد دارای دیابت این امر خطرآفرین است.
تقسیم می کنیم.  به دو گروه  را  نکات مهم در سفر   
و  توجه کنیم  ها  آن  به  باید  از سفر  قبل  مواردی که 
مواردی که در طول سفر باید رعایت کنیم. البته برنامه 
چه  به  که  دارد  بستگی  این  به  سفر  از  پیش  ریزی 

مقصدی برای چه مدت زمانی سفر می کنیم.
■■ ابتدا به آنچه  پیش از سفر باید انجام دهیم 

می پردازیم:
◄ نسخه و یادداشتی از پزشکتان بگیرید

از  دهید  اطالع  الوقوع  قریب  سفر  از  خود  پزشک  به 
از  و  بگویید   )۲ نوع  یا   ۱ )نوع  دارید  که  دیابتی  نوع 
لیست  آن  در  را  نیازتان  مورد  داروهای  تا  بخواهید  او 
برای حمل  با مشکالتی  به کشورها  ورود  در  بنویسد. 
پزشکی  نسخه  یک  داشتن   . شویم  می  رو  روبه  دارو 
به شما کمک  می کند مامورین مرزی را برای داشتن 
داروها قانع کنید. حتی برای اطمینان خاطر از نسخه 
کپی داشته باشید تا اگر گم شد مشکلی پیش نیاید. 
میزان  سفر  در  است  الزم  آیا  بپرسید  خود  پزشک  از 
این  از  چنین  هم  خیر.  یا  کند  تغییری  دارو  مصرف 
به شما  بخواهید  پزشکتان  از  و  کنید  استفاده  فرصت 
چه  سفر  در  مشکل  بروز  صورت  در  دهد  آموزش 

اقدامات اورژانسی می توانید انجام دهید. 
◄ از شرکت هواپیمایی اطالعات کسب کنید.

ایده  هواپیما سفر می کنید،  با  که  است  بار  اولین  اگر 
هواپیمایی  شرکت  آن  وبسایت  در  که  است  خوبی 
خود  با  دارید  اجازه  که  چیزهایی  به  مربوط  اطالعات 
به داخل هواپیما ببرید مرور کنید. برای مثال آیا این 
خطوط هوایی  اجازه می دهد داروهای دیابت و تزریق 
انسولین را همراه خود به هواپیما ببرید. آیا باید از قبل 
به آن ها اطالع دهید؟ آیا بسته بندی خاصی الزم است؟ 
بهتر است همه داروهای خود را در یک کیف کوچک 
آن  بر  و  بنویسید  را  آن  داخل  اقالم  نام  و  دهید  قرار 
بچسبانید. در هواپیما می توانید از مهمانداران بخواهید 

تا داروهای شما را در یخچال قرار دهند. 
◄ میان وعده های سالم همراه خود داشته باشید.

با بسته بندی و تهیه  از گرسنه ماندن اجتناب کنید. 
مواد غذایی سالمی که نیاز به یخچال نداشته باشد و 
در کیف قابل حمل باشد کمک بزرگی به حفظ سالمت 
از  از خرید مواد غذایی  این کار  با  در سفر می کنید. 
خوردن  یا  و  باالست  قند  حاوی  که  مارکت ها  سوپر 

هر  که  بدانید  البته  می کنید.  دوری  ناسالم  غذاهای 
میان وعده چه میزان بر قند خون شما تأثیر می گذارد. 

پیشنهاد های عالی برای میان وعده سالم عبارتند از:
◄ آجیل و دانه های مخلوط

◄ پاپ کورن 
◄ بیسکویت های سبوس دار و چند غله

◄ میوه خشک شده
■■ در این قسمت به نکاتی که توجه به آن در 

طول سفر اهمیت دارد می پردازیم:
گاهی  باشید،  آماده  سفر  چقدربرای  که  نیست  مهم 
اوقات همه چیز طبق برنامه ریزی از پیش تعیین شده  
اتفاق نمی افتند. حتی اگر بدترین سناریو اتفاق بیفتد، 
می  کمک  شما  به  گفت  خواهیم  ادامه  در  که  نکاتی 
کند با خیال راحت و سریع آن چالش ها را اداره کنید.

◄ بگذارید دیگران در مورد دیابت شما بدانند.
صادقانه  خود  سفر  همراهان  با  خود  دیابت  مورد  در 
سفر  انفرادی  صورت  به  اگر  کنید.  صحبت  شفاف  و 
را  پزشکی که شرایط شما  اطالعات  داشتن  می کنید، 

بیان می کند، خیلی مهم است.
به این ترتیب، اگربه طور اتفاقی قند خون شما پایین 
آمد و قبل از این که بتوانید کاری انجام بد هید، کنترل 
یا هوشیاری خود را از دست د اد ید، اطالعات بیماری 
شما به افراد اطرافتان اجازه می دهد تا سریع و به موقع 

کمک کنند. اما اگر آگاه نباشند چه می شود؟
اطالعات  کارت  یک  که   خوبیست  ایده ی  چنین  هم 
اطالعاتی  دهید.  قرار  پولتان  کیف  در  دقیق  پزشکی 
و  خیر  یا  می کنید  مصرف  انسولین  که  این  مثل 
اورژانسی  درمان  نحوه  به  مربوط  دستورالعمل های 
دیابت طبق برنامه ای که با پزشک خود در مورد آن 
صحبت کرده اید را در آن کارت قرار دهید. هم چنین 
شماره تماس یکی از نزدیکانتان را در آن کارت درج 
تماس  آن ها  با  پزشکی  تیم  نیاز  صورت  در  تا  کنید 
بگیرند. زیرا ممکن است شما بی هوش شوید و نتوانید 

به سوال های آن ها پاسخ دهید.
◄ داروهای دیابت را در جای خنک نگهداری کنید.

برای  نیاز  تمام داروهای مورد  ابتدا مطمئن شوید که 
تمام طول سفر را تهیه کرده اید. برای محافظت داروها 
را  زیر  موارد  احتمالی  تغییرات  ایجاد  از  جلوگیری  و 

رعایت کنید.
برای خنک نگه داشتن انسولین، یک بسته ژل خنک 
زیرا حالت  نکنید  استفاده  یخ   از  تهیه کنید.  کننده  

انجماد انسولین شما را خراب می کند.
برابر میزان مصرف طول سفر خود  اطمینان دو  برای 

مورد  در  است  بهتر  باشید.  داشته  همراه  به  دارو 
سالمتی کمی دست و دل بازتر باشیم. مهم این است 
که دارو کم نیاوریم. داروهارا در بسته بند ی خود حمل 
د اروها  بسته بند ی  مرز  در  ماموران  نظر  از  هم  کنید. 
می تواند  فشار  و  نور  از  حفاظت  در  هم  و  است  مهم 

داروهارا محافظت کند. 
◄ داروها را در دسترس خود قرار دهید

انسولین و داروها را در کیفی که همیشه همراه دارید 
بگذارید چه داخل هواپیما و  یا در گشت و گذارها. 

داروها را در چمدان قرار ندهید چون در صورت لزوم 
هم  کنید.  پیدا  دسترسی  آن  به  راحتی  به  نمی توانید 
چنین همیشه باید در کیف همراهتان تنقالتی که در 
باال ذکر شد داشته باشید که اگر ساعت غذا خوردن با 

وقفه همراه شد دچار افت قند خون نشوید. 
غذا   از  قبل  را  کالری  و  کربوهیدرات  میزان   ◄

خوردن تخمین بزنید
داشتن رژیم غذایی سالم به شما کمک می کند سفری 
احتیاط  بدون  پس  باشید  داشته  بخش  لذت  و  آسان 
لذت های سفر  از  یکی  است که  نخورید. درست  غذا 
در  می توانید  اما  است  جدید  غذاهای  تجربه های 
این  موجود  کربوهیدارت  و  کالری  میزان  از  اینترنت 

غذاها آگاه شوید و آگاهانه مصرف کنید.
◄ مرتبًا قند خون خود را آزمایش کنید

وقتی زمان وعده های غذایی تغییر می کند و یا بیشتر 
باید  احتماالً   ، خورید  می  سفرغذا  در  معمول  حد  از 
در  تا  کنید  بررسی  را  خود  قند خون  پیش  از  بیشتر 
جریان باشید که چه اتفاقی در بدن شما در حال وقوع 
است. برای این بررسی الزم است که اولین بارقند خون 
خود را قبل و بعد از خوردن وعده غذایی آزمایش کنید 

تا ببینید چه تأثیری در بدن شما دارد.
◄ با بدن خود مهربان باشید

جهان  اکتشاف  و  جهانگردی  مشغول  که  حالی  در 
هستید، به یاد داشته باشید که سفر طوالنی می تواند 

سطح گلوکز شما را پایین بیاورد.
اگر در طول سفر فعالیت های بدنیتان نسبت به زمان 
از معمول هم تست  بیشتر  بیشتر شده است،  معمول 

قند خون بگیرید.
داشتن روند عادی زندگی در سفر همیشه آسان نیست. 
با این وجود، مهم است تالش کنید تا با روند معمول 
غذا خوردن و خوابیدن همراه باشید. این که شما فردی 

منعطف هستید هیچ ربطی به دیابت ندارد. 
شما  برای  است  ممکن  و  بود  نخواهد  منعطف  دیابت 
خطرآفرین شود. پس برای این که بتوانید از سفر خود 
لذت ببرید وهم چنین خانواده و همراهانتان از سفر با 
شما لذت ببرند، بهتر است نکات گفته شده را رعایت 

کنید.

اردوی نشاط و سالمت ویژه بانوان 
جانباز قطع نخاع

امور  و  شهید  بنیاد  اردویی  و  ورزشی  امور  مدیرکل 
ایثارگران از برگزاری اردوی نشاط و سالمت ویژه بانوان جانباز 

قطع نخاع  سراسر کشور در شهرستان بندر انزلی خبر داد. 
ویژه  اردوی  برگزاری  به  اشاره  با  حسینی  مستجاد  سید 
جانبازان نخاعی خانم سراسر کشور گفت: این اردو به منظور 
توسعه نشاط و سالمت در جامعه شاهد و ایثارگر سراسر کشور 
و با برنامه ریزی مشترک بین اداره کل امور ورزشی و اردویی 
بنیاد و کمیته انجمن بانوان جانباز قطع نخاع به میزبانی اداره 
کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیالن برگزار می شود.

کشور  سراسر  خانم  نخاعی  جانبازان  ویژه  اردوی  افزود:  وی 
دربردارنده برنامه هایی چون فعالیت های فرهنگی، تفریحی و 
سیاحتی تحت عنوان اردوی نشاط و سالمت است که از تاریخ 
۱9 الی ۲۲ مهرماه با حضور 8۰ شرکت کننده از سراسر کشور 

در شهرستان بندر انزلی برگزار می شود.
ایثارگران  مدیرکل امور ورزشی و اردویی بنیاد شهید و امور 
ابراز امیدواری کرد این برنامه ها ضمن ایجاد نشاط و سالمتی 
در جامعه شاهد و ایثارگر، باعث ارتقای انگیزه مشارکت آن ها 

در فعالیت های اجتماعی شود.

حتی یک ثانیه را برای تشخیص از 
دست ندهیم

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: حتی یک 
ثانیه را برای تشخیص معلولیت شنوایی نباید از دست داد 
ایران به علت  چرا که ۵۰ درصد علت کم شنوایی ها در 
وراثت و ژنتیک است، بنابراین مشاوره والدین می تواند از 

تولد چنین کودکانی جلوگیری کند.
وی تصریح کرد: حوزه توانبخشی در راستای اجرای قانون 
جامع حمایت از حقوق معلوالن، همواره در صدد تدوین 
برنامه هایی است که با استعانت از آن ها شرایط ورود افراد 
امکانات موجود در  از  به زندگی عادی و استفاده  معلول 
بخشیدن  اولویت  جهت  این  به  و  کند  فراهم  را  جامعه 
به  تحصیلی  هزینه  کمک  پرداخت  آموزشی،  خدمات  به 
دستور  در  را  نیازمند  معلول  دانشجویان  و  دانش آموزان 

کار خود قرار داده است.
عرب نژاد با بیان این که دانشجویان معلول تحت حمایت 
نفر هستند  تقریبا ۱۵۰  استان در حال حاضر  بهزیستی 
که در دانشگاه های دولتی و غیردولتی در حال تحصیل 
هستند، افزود: همه ساله درصد قابل مالحضه ای از اعتبار 
سمعک  خرید  صرف  بخشی،  توان  کمک  وسایل  تامین 
مرتبط  تجهیزات  و  قطعات  سایر  و  ناشنوایان  نیاز  مورد 
این  گذشته  سال  چند  در  که  گونه ای  به  می شود  آن  با 
به  مذکور  بخشی  توان  کمک  وسیله  ارائه  در  کل  اداره 
و  نداشته  مشکلی  گونه  هیچ  خود  پوشش  تحت  جامعه 
با  یا  رایگان  به طور  این وسیله  نیازمند  برای مددجویان 

مشارکت خانواده در اختیار آنان گرفته است.
مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی تصریح کرد: بهره مندی 
از خدمات وام اشتغال، بهره مندی از کمک هزینه ساخت 
و خرید مسکن، بهره مندی از خدمات رفاهی تدارک دیده 
شده از سوی بهزیستی شامل برگزاری اردو های فرهنگی، 
تفریحی و ... از دیگر خدمات قابل ارائه به این افراد است.

کاهش ساعت کاری کارمندان 
معلول یادارای معلول

 
قانون ۳4 ماده ای حمایت از حقوق معلوالن، قانونی 
جامع است که بعد از حدود ۱۳ سال مورد بازنگری قرار 
گرفت و در سال 96 به تصویب رسید. قانونی که درصورت 
اجرایی شدن می تواند بخش زیادی از مشکالت معلوالن 
را برطرف و فرصت حضور آن ها را در جامعه فراهم کند 
اما بعد از گذشت حدود ۲ سال از زمان تصویب این قانون 

چه میزان از آن اجرا شده است

معلولیت  دارای  افراد  های  سمن  اندیشی  هم  نشست 
گلستان  استان  میزبانی  به  گردشگری  موضوع  با  کشور، 

برگزار گردید
استان  نخاعی  آسیب  بیماران  از  حمایت  انجمن  مدیران 
معلوالن  و گردشگری  ورزشی  فرهنگی،  انجمن  اصفهان، 
گلستان  گردشگری  امید  انجمن  و  شمال(  )دفتر  پارس 
معلولیت  دارای  افراد  گردشگری  موضوع  با  را  نشستی 

برگزار کرد ند.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  گزارش  به 
از  حمایت  انجمن  مدیران  گلستان،  استان  گردشگری 
فرهنگی،  انجمن  اصفهان،  استان  نخاعی  آسیب  بیماران 
ورزشی و گردشگری معلوالن پارس )دفتر شمال( و امید 
گردشگری گلستان نشستی را با موضوع گردشگری افراد 

دارای معلولیت برگزار کردند.
مدیرکل  ای  رسانه  و  فرهنگی  مشاور  حسینی  شاه  رضا 
استان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 

موضوع  اهمیت  به  اشاره  با  نشست  این  در  گلستان 
شوق  و  شور  ایجاد  و  اجتماعی  الحاق  در  گردشگری 
ساختارهای  ایجاد  کرد:  اضافه  معلولیت  دارای  افراد  در 
جمله  از  معلولیت  دارای  افراد  گردشگری  در  مناسب 
معلوالن  گردشگری  و  ورزشی  فرهنگی،  انجمن  اهداف 
پارس است که رایزنی با سایر ذینفعان از جمله راهکارهای 

ما در این حوزه است.
مناسب  و  دسترس پذیری  موضوع  اهمیت  بیان  با  او 

کارهای  و  کسب  گفت:  ویژه  اقشار  برای  محیط  سازی 
حوزه گردشگری در صورت مناسب سازی می توانند سهم 
بیشتری از بازار گردشگری را کسب نمایند چراکه جمعیت 
سالمندان، افراد دارای معلولیت و جانبازان، بچه ها، بانوان 
باردار، مصدومین موقت و بیماران خاص و خانواده های 
آنان، بر اساس آمار سازمان جهانی گردشگری می تواند 
حداقل بیست درصد به افزایش سهم این بازار یاری کند.

غالمرضا پسته ای مدیر عامل مجمع تشکل های معلوالن 
استان اصفهان و مدیر عامل کانون سراسری تشکل های 
معلوالن کشور نیز در این دیدار ضمن تشریح فعالیت های 
ارزشمند انجمن حمایت از بیماران آسیب نخاعی اصفهان، 
حوزه  این  در  نهاد  مردم  سازمان های  همگرایی  لزوم  بر 

تاکید نمود.
پسته ای اضافه کرد: افراد دارای معلولیت در گردشگری 
نیازهای ویژه ای دارند که این گونه نشست ها می تواند در 

تبادل اطالعات و تجربیات بسیار مؤثر باشد.

گردشگری دسترس پذیرشمیم عطایی

سفر و دیابت

نشست هم اندیشی گردشگرِی سمن های افراد دارای معلولیت
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الزمه  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت  صفحه1:  از  ادامه 
در  قانونی  های  زیرساخت  ایجاد  را  هدف  این  تحقق 
پیِش  موانع  رفع  و  دانش بنیان  شرکت های  خصوص 
کرده ایم  تأکید  مکرراً  گفتند:  و  برشمردند  آن ها  روی 
که محیط کسب و کار باید اصالح شود مثاًل مجوزی که 
باید ظرف یک هفته صادر شود، شش ماه زمان نبرد، 

موازی کاری های غلط حذف، و انحصار برداشته شود.
رهبر انقالب اسالمی سپس به بیان چند نکته خطاب به 

نخبگان جوان پرداختند.
امور  راهبردی  سند  جدی  تحقق  و  »اجرا 
نخبگان« اولین نکته مورد تأکید حضرت آیت 

اهلل خامنه ای بود.
از  بسیاری  رفع  موجب  را  سند  این  کامل  اجرای  ایشان 
مشکالت در زمینه پیشرفت علمی،  تجاری سازی محصوالت 
فناوری و حل سایر مشکالت بخش علمی خواندند  علمی و 
و  بپردازد  سند  این  به  است  موظف  نخبگان  بنیاد  گفتند:  و 
شورای عالی انقالب فرهنگی نیز باید با به روزرسانی این سند، 

تحقق آن را مطالبه و دنبال کند.
جنبش  که  بددل  جریانی  منفی  القائات  از  نشدن  »مأیوس 
علمی کشور را انکار می کند« توصیه بعدی حضرت آیت اهلل 

خامنه ای به جوانان نخبه بود.
در  متأسفانه  که  بدخواه  و  بددل  افزودند: یک جریان  ایشان 
نیز حضور دارد، اصل جهش علمی کشور  داخل دانشگاه ها 
القاء  با  انکار و تالش می کند  را که یک واقعیت عیان است، 
این که هیچ اتفاق علمی مهمی رخ نداده است، مردم را دچار 
تردید و نخبگان را ناامید کند، اما شما در مقابل این جریان 

هرگز مأیوس نشوید.
رهبر انقالب اسالمی یکی دیگر از کارهای زشت این جریان 
کشور  از  خارج  به  مستعد  نخبگان  انتقال  و  داللی  را  بددل 
دانستند و گفتند: جوان نخبه به ایران تعلق دارد و پاره تن 
کشور است، اما آن ها به دنبال دلسرد کردن و یا فریفتن او 
با وعده های پولی یا غیر پولی و موهوم هستند که مسووالن 
در  ها  دانشگاه  از  موظفند  علوم  و  بهداشت  وزارتخانه های 

مقابل این جریان مراقبت کنند.
این  القائات  برخالف  افزودند:  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
جریان، مقامات عالی کشور از مشکالت و اخبار منفی هم با 
خبر هستند اما یقیناً جنبه های مثبت جریان علمی کشور بر 

جنبه های منفی آن غلبه دارد.
ایشان هنر انقالب اسالمی را جرأت دادن به مرد و زن، و پیر 
و جوان برای ورود به میادین دشوار از جمله ورود در میادین 
علمی که حتی تحسین دشمنان را نیز به دنبال داشته است، 
خواندند و با یادآوری مواردی از افتخارات علمی کشور گفتند: 
به  کشور  مختلف  های  بخش  در  علمی  ظرفیت  از  استفاده 
و  پیشرفته  پزشکی  و  »درمان  دفاعی«،  قدرت  بردن  »باال 
کنترل بیماری ها«، »مسائل فنی مهندسی«، »زیست فناوری و 
تولید محصوالت با دوام با فناوری نانو« و »فناوری صلح آمیز 

هسته ای«، منجر شده است.
این  وجود  با  کردند:  خاطرنشان  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
را  کشور  علمی  حرکت  افراد  برخی  واضح،  دستاوردهای 
تخریب و انکار و اگر بتوانند برسر راه آن مانع تراشی می کنند.

ایشان افزودند: البته این موانع باید برداشته شود و مسوولیت 
اما شما جوانان عزیز  به عهده مسووالن مراکز مربوط است، 
به حرکت پر شوق، مضاعف و بدون وقفه خود در مقابل این 

جریان انحرافی ادامه دهید.
رهبر انقالب اسالمی، توجه به علوم انسانی را در همه نهادهای 
گفتند:  و  خواندند  ضروری  نخبگان  بنیاد  جمله  از  نخبگانی 
ایرانی، در زمینه مهندسی در تراز جهانی  وقتی جوان نخبه 
عمل می کند و در ساخت دستگاه  های بسیار پیچیده، کارهای 
عرصه هایی  در  او  حضور  طبعاً  می دهد،  انجام  مهمی  بسیار 
مانند اقتصاد، حقوق و مدیریت و ارائه راه حل برای مشکالت 

اقتصادی و آسیب های اجتماعی، مؤثر و راهگشا خواهد بود.
کمبود  از  ناشی  را  موجود  اقتصادی  مشکالت  برخی  ایشان 
با دانش نخبگانی می توان  افزودند:  تحقیق علمی دانستند و 

راه حل های خوبی برای این مسائل یافت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اجرای کامل سند بسیار 
جوان  نخبگان  حضور  افزودند:  کشور  علمی  نقشه  ارزشمند 
علمی  اندام  پرورش  می شود  موجب  انسانی  علوم  عرصه  در 
کشور به صورت متناسب صورت گیرد، نه این که یک بخش 

فوق العاده قوی باشد و بخشی دیگر ضعیف و کم جان.
رهبر انقالب همراه بودن علم با فرهنگ صحیح انسان دوستی 
دانش  و  علم  حقیقی  منافع  از  بشر  استفاده  ساز  زمینه  را 
نافع  بسیار  و  مهم  بسیار  علم  کردند:  یادآوری  و  خواندند 
به  با فرهنگ غلط قدرت طلبی همراه شد،  هسته ای وقتی 

تولید بمب هسته ای انجامید و به تهدید بزرگ دنیا و بشریت 
تبدیل شد.

و  قاطعانه  موضع  به  اشاره  با  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
از  استفاده  درباره حرمت شرعی  اسالمی  شجاعانه جمهوری 
بمب هسته ای تأکید کردند: ما با وجود این که می توانستیم 
در این راه قدم برداریم، بر اساس حکم اسالم عزیز کاربرد این 
سالح را حرام قطعی شرعی اعالم کردیم، بنابراین هیچ دلیلی 
از آن  تولید و نگه داشت سالحی که استفاده  برای  ندارد که 

مطلقاً حرام است، هزینه کنیم.
ایشان پایبندی جدی به مبانی دینی و شرف ملی را دو الزام 
ایرانی  دانشمند  افزودند:  و  برشمردند  نخبگانی  مجموعه های 
عنصر  می شود،  آمیخته  ایرانی  و  اسالمی  فرهنگ  با  وقتی 
راهبردِی حیات ملت می شود و به کشور روح و توان می بخشد.

صحیح  فرهنگ  با  علم  همراهی  ضرورت  زمینه  در  ایشان 
افزودند: ما از شاگردی و یادگیری هیچ ابایی و ننگی نداریم 
»دانشگاه های  تولید  باز  ما  دانشگاه های  نمی خواهیم  اما 

آمریکایی با همان فرهنگ غلط غربی« باشند.
اسالمِی   - ایرانی  فضای  از  خرسندی  ابراز  با  انقالب  رهبر 
نانو،  بنیادی،  سلول های  عرصه های  در  فعال  مجموعه های 
این  در  فعال  نخبگان  گفتند  هسته ای  و  فناوری  زیست 
و  تفکر  این  و  می دانند  جهاد  نوعی  را  علمی  کار  زمینه ها، 

نگرش در همه محیط های دانشگاهی مورد نیاز است.
از  بخش  این  جمع بند ی  در  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
سخنانشان تأکید کرد ند: شرایط ما با شرایط دیگران متفاوت 
ایرانی  و  کنیم  فکر  ایرانی  بیاند یشیم،  ایرانی  باید  ما  است. 
الگوی پیشرفت اسالمی -  زندگی کنیم که رعایت و اجرای 

ایرانی می تواند به این هدف کمک شایانی کند.
بین  از  باعث  را  غربی  های  دانشگاه  فرهنگ  از  تقلید  ایشان 
از  تقلید  گفتند:  و  خواندند  علمی  ابتکارات  و  نوآوری  رفتن 

دیگران، نوزایی و نشاط حقیقی علمی را هم از بین می برد.
انقالب اسالمی در ششمین نکته سخنان خود، جامعه  رهبر 
عمومی  دیپلماسی  زمینه  در  نقش  ایفای  به  را  نخبگانی 

فراخواندند.
یعنی  بزرگ«  فرهنگِی  ایراِن  »نخبگان  گردآوردن  ایشان 
را  گذشته  قرن های  در  ایرانی  فرهنگ  وسیع  قلمرو  نخبگان 
نمونه ای از ظرفیت بالقوه جامعه نخبگانی خواندند و افزودند: 
آسیا، جهان  نخبگان منطقه غرب  و گردآوری  ارتباط گیری 
حق جوی  نخبگان  گردآوری  حتی  و  مقاومت  محور  اسالم، 
با  تواند  می  اروپا  و  امریکا  جمله  از  کشورها  همه  در  عالم 
نوعی نهاد سازی به ارائه و ترویج »دانش پاک و با شرافت« و 

»اندیشه درست« منجر شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، با نقد برخی کم کاری ها در ارائه 
راه سوم برخاسته از انقالب اسالمی به جهانیان گفتند: راه ما 
به  ما  دمکراسی.  لیبرال  بر  متکی  نه  است  سوسیالیستی  نه 
باید  که  ایم  ارائه کرده  ملت ها  به  را  راه سومی  اسالم  برکت 
بیش از پیش با سخن منطقی و عمل خود، دل ها را به این 
نفوذ  از  را  ملت ها  و  کنیم  جذب  بشریت  برای  سودمند  راه 

روزافزون فرهنگ منحط غرب نجات دهیم.
هزار  دو  جمع  در  سخنانشان  فراز  آخرین  در  انقالب  رهبر 
نخبه جوان بر ایجاد و گسترش امید تأکید کردند و گفتند: 
به  امید  نگذارند  علمی  پیشروان حرکت  و  استادان  نخبگان، 

وجود آمده برای پیشرفت علمی کشور دچار اختالل شود.
مشکالت  البته  کشور  در  افزودند:  زمینه  همین  در  ایشان 
و  یک طرفه  را  مشکالت  این  نباید  اما  دارد  وجود  مختلفی 
مرثیه  آن  سر  بر  و  مطرح  مدام  موفقیت ها  به  توجه  بدون 
خوانی کرد، چرا که در این صورت امید در دل جوانان کم 

فروغ می شود.
را  بزرگ  موفقیت های  تبیین  و  توجه  اسالمی  انقالب  رهبر 
افزود ند:  و  دانستند  جوان  نسل  قبال  د ر  نخبگان  وظایف  از 
موهبتی  بلکه  نیامد ه  به وجود  انقالب  از  بعد  ایرانی  استعداد 
همیشگی و خد اد اد ی است، اما انقالب با میدان دادن به این 
استعداد ها، ایران را از حالت راکد و عقب افتاده و وابسته، به 
کشوری مستقل، در حال پیشرفت و برخوردار از موفقیت های 

فراوان تبدیل کرد که باید به این واقعیات توجه کامل داشت.
دانشگاه ها در  پیشرفت های علمی  نتایج »مقایسه  ایشان 
چهل سال اخیر را با قبل از انقالب« حیرت آور خواند ند و 
افزودند: این حرکت عظیم البته د ر اول راه است، اما به 
فضل الهی و همت نخبگان و جوانان به اوج خواهد رسید 

و جوان ایرانی باید با این نگاه به آیند ه بنگرد.
را  معنویت  و  تقوا  توکل،  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
نخبگان  به  و  خواند ند  روزافزون  و  حقیقی  امید  مایه 
را  پاکتان  دل های  می توانید  هرچه  کردند:  توصیه  جوان 
پاک تر کنید و در حرف و عمل خد اوند کریم را همواره 
مدنظر داشته باشید، آن وقت همراهی و یاری خد ا را در 

پیشرفت مداوم احساس و درک خواهید کرد.
رهبر انقالب در پایان سخنانشان با تکرار سخنان چند سال 
ای  گونه  به  باید  که  ایم  گفته  کردند:  یادآوری  خود  قبل 
پیشرفت کنیم که ۵۰ سال بعد هر نخبه ای و هر کسی که 
در جهان خواست تازه های علم را فرا بگیرد، ناچار به دانستن 
زبان فارسی باشد و تحقق این هدف، حتماً در دایره هوش و 

استعداد و همت ایرانی امکان پذیر است.
در این د ید ار هم چنین آقای ستاری معاون علمی و فناوری 
نیروی  براساس  را  علمی  درونزای  پیشرفت  جمهور،  رئیس 
نخبگان  ملی  بنیاد  رویکرد  بومی،  فرهنگ  و  آموزش  انسانی، 
اعالم کرد و گفت: از نظر ما نخبه کسی است که برای کشور 
اساس  این  بر  و  کند  ایجاد  اشتغال  و  افزوده  ارزش  خود 
تالش  و  کار  انجام  به  منوط  نخبگان  ملی  بنیاد  حمایت های 

و نوآوری است.
آقای ستاری، طرح سرآمدان علمی و برگزاری جوایز مصطفی 
و شهید احمدی روشن را از جمله برنامه های در حال اجرای 
در  بنیان  دانش  اقتصاد  افزود:  و  خواند  نخبگان  علمی  بنیاد 
کیفیت  آن،  در  و  است  وابسته  و  نفتی  اقتصاد  مقابل  نقطه 
نیروی انسانی و وارد کردن بخش خصوصی به سرمایه گذاری 

اصل است.
در این دیدار قبل از سخنان رهبر انقالب ۱۲ تن از نخبگان و 
محققان رشته های مختلف، دیدگاه های خود را بیان کردند. 

آقایان:
◄ سید علی موسوی-- استادیار مهندسی پزشکی

◄ یوسف قاسمی-- دکترای حقوق و مؤسس شرکت دانش 
بنیان در زمینه خدمات حقوقی

◄ محمد فدایی-- دانشجوی دکترای مدیریت دولتی
◄ عرفان صلواتی-- پسادکترای ریاضی از دانشگاه امیرکبیر 

و دارنده مدال طالی المپیاد جهانی
◄ مجتبی محصولی-- دانشیار مهندسی عمران دانشگاه شریف

◄ حسن انصاری فر-- کارشناس ارشد فناوری اطالعات
◄ علی کاظمی تبریزی -- دانشجوی د کترای صنایع چوب و کاغذ

از  برق  مهندسی  دکترای  دانشجوی   -- رجایی  رسول   ◄
دانشگاه تربیت مدرس

◄ امید حاتمی -- دانشجوی دکترای مدیریت
◄ حسینعلی اخالقی -- دکترای مهندسی نفت

و خانم ها:
◄ الهه شاکری-- دانشجوی دکترای پژوهش هنر

◄ سیده صدیقه مدنی-- فوق تخصص بیماری های غدد از 
دانشگاه علوم پزشکی تهران

در سخنان خود بر این نکات تأکید کردند:
◄ ضرورت اصالح نگرش ها به کارآفرینان نوآور در جامعه

از  حمایت  جهت  در  دست وپاگیر  مقررات  حذف  لزوم   ◄
نخبگان و مسیر پژوهش های کاربرد ی

◄ ضرورت سرمایه گذاری در رشته های علوم پایه
◄ راه اندازی تلویزیون اینترنتی به منظور غلبه بر فقر تولید 

محتوا در فضای مجازی
◄ انتقاد از شرایط دشوار کسب و کارهای جدید در کشور

◄ لزوم رسیدگی به وضع مدارس سمپاد
◄ حمایت از کسب و کارهای اینترنتی و جلوگیری از متوقف 

کردن سلیقه ای فعالیت آن ها
◄ بیان پیشنهادهایی درخصوص اصالح نظام اداری کشور

برون  آموزش  فعالیت های  ارتقاء  و  ساماندهی  بر  تأکید   ◄
مدرسه ای همچون المپیادهای علمی

و  ها  دانشگاه  به  بودجه  اختصاص  معیار  تغییر  پیشنهاد   ◄
مراکز علمی کشور از شاخص »سرانه دانشجو -- استاد« به 

شاخص کیفِی »حل مسائل کشور«
به  آموزشی  جدید  الگوهای  سمت  به  حرکت  ضرورت   ◄
ویژه »آموزِش پژوهش محور« با اولویت کارآفرینی و افزایش 

رفاه اجتماعی
در پایان این دیدار، نماز ظهر و عصر به امامت رهبر انقالب 

اسالمی اقامه شد.

درچهارمین نشست ستاداستانی نظارت برتعرفه 
خدمات سالمت مطرح شد؛

جامعه پزشکی موظف به ارائه 
خدمات مطلوب است
معیار - گیالن - مهدیه رزاقی لنگرودی

تعرفه خدمات  بر  استانی نظارت  چهارمین جلسه ستاد 
سالمت، با رویکرد هم اندیشی و تبادل نظر برای حفظ حرمت 
جامعه پزشکی و آشنایی با قوانین و مقررات تعرفه ای تشکیل شد.
پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس  ساالری  ارسالن  جلسه  این  در 
خدمات  تعرفه  بر  نظارت  استانی  ستاد  رییس  و  گیالن 
سالمت،  با اشاره به اهمیت بحث نظارت بر درمان گفت: بحث 
وزارت  ابالغی  های  دستورالعمل  اجرای  درمان  و  بر  نظارت 
بهداشت در خصوص تعرفه های درمانی، با مشارکت سازمان 
های حوزه سالمت قابل اجراست. در این راستا، همکاری مراکز 

درمانی بخش خصوصی  ضروری است.
افزود:  تعرفه خدمات سالمت،  بر  نظارت  استانی  ستاد  رییس 
بحران های  به  توجه  با  خصوصی  درمانی  مراکز  مشکالت 
اقتصادی در کشور و افزایش  قیمت برخی تجهیزات پزشکی، 
ارایه  به  پزشکی موظف  این حال، جامعه  با  است.  قابل درک 

خدمات درمانی مطلوب به بیماران است.
ساالری با تاکید بر  حفظ حرمت جامعه پزشکی، نظارت مستمر  
روسای مراکز درمانی بخش خصوصی بر ارایه مطلوب خدمات و 

پیشگیری از وقوع تخلف را خواستار شد.
در ادامه،نورصالحی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
خاطر  استان،  سالمت  خدمات  تعرفه  بر  نظارت  ستاد  دبیر  و 
نشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی و سایر سازمان های مرتبط 
موظف  جامعه،  سالمت  متولیان  عنوان  به  سالمت،  حوزه  با 
این  در  هستند.  پزشکی  جامعه  و  بیماران  حقوق  به احقاق 
با  به ویژه مراکز بخش خصوصی  راستا مدیران مراکز درمانی 
برای  دانشگاه  مسووالن  به  می توانند  مناسب  راهکارهای  ارایه 
ارتقای کیفیت خدمات درمانی و جلوگیری از تخلفات احتمالی 

تعرفه ای، کمک کنند.
بر درمان، آشنایی مسووالن،  نظارت  تشریح عملکرد مدیریت 
برقراری  درمانی،  مقررات  و  قوانین  با  کارشناسان  و  پزشکان 
پزشک  حضور  خصوصی،  درمانی  مراکز  در  نظارتی  سیستم 
درمانی  خدمات  ارایه  از  جلوگیری  درمانی،  مراکز  در  معتمد 
ارایه  مجوز  دریافت  بیمار،  نیاز  بر  مازاد  و  تعرفه  از  خارج 
موارد  از  ماده ۱۱،  نظر کمیسیون  اظهار  در  خدمات،  تسریع 

مطروحه در این جلسه بود.
خدمات  تعرفه  بر  نظارت  استانی  ستاد  جلسه  است:  گفتنی 
سالمت گیالن  با حضور رییس دانشگاه، معاون درمان، مدیر 
نظارت و اعتبار بخشی، مدیران کل  سازمان های بیمه گر پایه، 
تعزیرات  انتظامی،  دادستان  پزشکی،  نظام  نمایندگان سازمان 
حکومتی و مدیران ستادی در سالن اجالس دانشگاه برگزار شد.

درآمد ۱۲۵ میلیارد دالری با ورود 
به بازار حالل

استاندارد  استاندارد سازمان ملی  اجرای  بر  نظارت  معاون 
گفت: چنانچه بتوانیم پنچ درصد از بازار گسترده حالل را در دنیا 
برای کشور هدفگذاری کنیم، حدود ۱۲۵ میلیارد دالر درآمد ارزی 

برای کشور حاصل می شود که ۲.۵ برابر درآمد نفتی کشور است.
»وحید مرندی مقدم« به عنوان سخنران پیش از خطبه های نماز 
جمعه در دانشگاه تهران  با بیان این که این سازمان در حوزه های 
استانداردهای نانو، هسته ای،  اکنون  افزود:  وارد شده،  نو  و  جدید 
گردشگری و مسوولیت های اجتماعی تدوین می کنیم. در حوزه نانو 
با توجه به گزارش دبیر ستاد نانو، کشور رتبه چهارم را در علم 
و تکنولوزی نانو به دست آورده است. هم چنین در حوزه تدوین 
استاندارهای نانو بعد از چین و انگلستان رتبه سوم را در دنیا دارد و 
اقتصادی  عرصه  این  در  که  می کند  فراهم  این ها شرایطی  همه 
حضور فعال تر داشته باشیم. وی یادآور شد: ایران در سازمان ایزو 
یا استاندارد جهانی، هم عضو هیات مدیره است و یک کرسی از ۱۵ 
کرسی را در اختیار دارد که این موضوع در شرایطی که اغراض 
کاری  دهد،  می  نشان  را  خودش  هم  فنی  مسائل  در  سیاسی 
دشوار بوده است. این مقام مسوول ضمن اشاره به کسب موفقیت 
در استاندارهای حالل افزود: استانداردهای کشورهای اسالمی در 
موسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسالمی تدوین می شود 
و امروز استاندارد های الزم در این ارتباط مدون شده و مورد تایید 
قرار گرفته، اکنون استانداردی نوشته شده که نیاز ودغدغه های تمام 

فرقه های مذهبی را پوشش می دهد.

رهبر انقالب: حرکت علمی در کشور باید ادامه پیدا کند
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کافه شهرحمید مزرعه --- نیم نگاه ---

اومانیسم و سینما

لحطاتی با شعربه انتخاب نیما موسوی
"هاللی جغتایی"

گه گهم خوانی و گویی که چه حالست تو را؟
حال من حال سگان، این چه سوال است تو را؟

می کنم یاد تو و می روم از حال، به حال
من به این حال و، نپرسی که؛ چه حالست تو را؟

سال ها شد که خیال کمرت می بندم
هرگزم هیچ نگفتی؛ چه خیالست تو را؟

ای گل باغ لطافت، ز خزان ایمن باش
که هنوز اول نوروز جمالست تو را

وصف حسن تو چه گویم؟ که ز اسباب جمال
هر چه باید همه در حد کمالست تو را
نوبت کوکبه ماه منست، ای خورشید

بیش از این جلوه مکن، وقت زوال است تو را
عمر بگذشت، هاللی، به امید دهنش

خود بگو؛ این چه تمنای محالست تو را؟

وین اعتصامی" "پر
ای خوشا مستانه سر در پای دلبر داشتن

دل تهی از خوب و زشت چرخ اخضر داشتن
نزد شاهین محبت بی پر و بال آمدن

پیش باز عشق، آئیِن کبوتر داشتن
سوختن، بگداختن چون شمع و بزم افروختن

تن بیاد روی جانان اندر آذر داشتن
اشک را چون لعل پروردن به خوناب جگر

دیده را سوداگر یاقوت احمر داشتن
هر کجا نور است چون پروانه خود را باختن

هر کجا نار است خود را چون سمندر داشتن
آب حیوان یافتن بی رنج در ظلماِت دل
زان همی نوشیدن و یاد سکندر داشتن

از برای سود، در دریای بی پایان علم
عقل را مانند غواصان، شناور داشتن

گوشوار حکمت اندر گوش جان آویختن
چشم دل را با چراغ جان منور داشتن
در گلستان هنر چون نخل بودن بارور

عار از ناچیزی سرو و صنوبر داشتن
از مس دل ساختن با دست دانش زر ناب

علم و جان را کیمیا و کیمیاگر داشتن
همچو مور اندر ره همت همی پا کوفتن

چون مگس همواره دست شوق بر سر داشتن

"سعدی"
شب فراق نخواهم دواج دیبا را

که شب دراز بود خوابگاه تنها را
ز دست رفتن دیوانه عاقالن دانند
که احتمال نماندست ناشکیبا را

گرش ببینی و دست از ترنج بشناسی
روا بود که مالمت کنی زلیخا را

چنین جوان که تویی برقعی فروآویز
و گر نه دل برود پیر پای برجا را

تو آن درخت گلی که اعتداِل قامت تو
بِّبّرد قیمِت سرِو بلندباال را

دگر به هر چه تو گویی مخالفت نکنم
که بی تو عیش میسر نمی شود ما را

دو چشم باز نهاده نشسته ام همه شب
چو فرقدین و نگه می کنم ثریا را

شبی و شمعی و جمعی چه خوش بود تا روز
نظر به روی تو کوری چشم اعدا را

من از تو پیِش که نالم که در شریعت عشق
معاف دوست بدارند 

قتل عمدا را
تو همچنان دل 

شهری به غمزه ای 
ببری

که بندگان بنی 
سعد خوان یغما را

در این روش که تویی 
بر هزار چون سعدی

جفا و جور توانی ولی مکن یارا!

تاثیر سینمای ایران  بر 
 سینمای جهان

 
از  سینما، جمعی  موزه  عمومی  روابط  گزارش  به 
استادان شرق شناس روس که برای همکاری و حضور 
در فعالیت های فرهنگی به ایران سفر کرده اند از موزه 

سینما بازدید کردند.
سن  مسلمانان  معنوی  اداره  استاد  ریژکوا  کسنیا 
از  تشکر  با  بازدید،  لنینگراددراین  منطقه  و  پترزبورگ 
از  ایران  فعالیت های فرهنگی  امکان دیدن  فراهم شدن 
ایران  هنر  و  فرهنگ  به  هم  گذشته  در  گفت:   نزدیک، 
سینمای  به  عمیق تری  شناخت  امروز  و  بودم  عالقمند 
ایران پیدا کردم. سینمای ایران تاثیر زیادی بر سینمای 
ایرانی  جهان از جمله سینمای روسیه دارد و فیلم های 
فرهنگ  امروز  می شود.  داد ه  نمایش  بسیار  روسیه  در 
ایران را از نزدیک لمس کردیم و با موضوعاتی که ایران 
ایرانی  فیلم های  در  شدیم.  آشنا  دارد  کار  و  سر  آن  با 
معموال مسائل اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد که 

در تمام دنیا مشترک هستند.
ملی  کتابشناسی  اسناد  پایگاه  محقق  راویلیا  زبانشینا 
روسیه،  علوم  آکادمی  ارشد  محقق  روسیه،آنیکواتاتیانا 
تن  نیکی  زبان شناسی،  کارشناس  چرکونوا  الکساندرا 
کوی یوگنیا استادیار گروه تاریخ و فلسفه آسیای جنوبی 
و محقق  زباشناسی مسکو  دانشگاه  و مدرس  مرکزی  و 
اقتصاد ملی،  انسان دوستانه آکادمی  دانشکده مطالعات 
اجتماعی  و  عمومی  روانشناسی  مدرس  ولکووا  یولیا 
گروهی  درمانی  روان  متخصص  و  ورونژ  ایالتی  دانشگاه 
گروه  رئیس  گیلمود ینوف  دانیار  تحلیلی،  رویکرد  با 
اسالمی  مطالعات  مرکز  سیاسی  و  اجتماعی  مطالعات 
جامعه شناس  تاتارستان و  جمهوری  علوم  فرهنگستان 
بین  روابط  دانشگاه  استاد  گاتین  مارات  اسالم شناسی، 
الملل دانشگاه فدرال کاران و الکساندر پانامارف مدرس و 
همکار وزارت امور خارجه روسیه از جمله استادان شرق 
شناس روس بود ند که از تاالرها و محوطه بیرونی موزه 

سینما بازدید کرد ند.
بازدید کارگاه »ژانر و سبک  این  هم چنین در حاشیه 
در سینمای ایران« به مدت ۳ ساعت توسط پرویز جاهد 

برای استادان شرق شناس در موزه سینما برگزار شد.
ایران،  سینمای  موزه  مشترک  همکاری  با  برنامه  این 
و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  و  فارابی  سینمایی  بنیاد 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  فرهنگی  فرهنگی  مطالعات 

فناوری برگزار شد.

معیارهای انتخاب ناشر  نمونه ۹۷
سوی  از   ۱۳97 نمونه  ناشر  انتخاب  معیارهای 

دبیرخانه ناشران اعالم و منتشر شد.
براساس اعالم روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، ناشران حائز شرایط می توانند 
شاخص های  با  مطابق  را  خود  مستندات  و  اطالعات 
انتخاب ناشر نمونه که در پورتال معاونت امور فرهنگی و 
دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی اعالم شده، به دبیرخانه 

ارسال کنند.
به  نسبت  ماه  مهر   ۳۰ پایان  تا  دارند  فرصت   ناشران 
بهارستان،  میدان  آدرس  به  خود  مستندات  ارسال 
ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، طبقه 
اطالعات  کسب  برای  یا  و  کنند  اقدام   ۲4۳ اتاق  دوم، 

بیشتر با شماره ۳8۵۱۳۳48-۰۲۱ تماس بگیرند.
دارای   ۱۳97 سال  برگزیده  ناشران  ارزیابی   معیارهای 
توسط  منتشر شده  آثار  تعداد  شامل  که  است  بند   ۱4
در  کتاب  حضور  خارجی،  ناشران  با  قرارداد  عقد  ناشر، 
انتشار  فارسی،  زبان  از  پاسداری  جشنواره های خارجی، 

آثار علمی به زبان ساده و... است.
برگزیده سال ۱۳97  ناشران  ارزیابی  معیارهای   تمامی 
فرهنگی  امور  معاونت  سایت  اطالع رسانی  بخش  در 
https:// نشانی  به  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 

www.farhang.gov.ir قرار دارد.

درباره  سال ها  تا  که  مختلفی  فیلم های  میان  در  شاید    
و  مهم ترین  گوزن  شکارچی  شدند،  ساخته  ویتنام  جنگ 
ارزشمند ترین آن ها باشد. هر چند در دسته بندی های رایج، 
ربط  که  این  استدالل  با  را  فیلم  این  که  منتقدانی  هستند 
چندانی به ویتنام ندارد، از این دسته بندی کنار می گذارند، اما 
در سینمای جنگ سال های دهه ۱97۰، بی شک شکارچی 

گوزن یکی از زیباترین و نمونه ای از آثار این ژانر است.
اما حکایت چیمینو از جنگ ویتنام در شکارچی  گوزن و نوع 
فیلم  این  او در  فاجعه چیز دیگری است.  این  به  او  رویکرد 
دردناک، بیش از آن که مستقیما به جنگ ویتنام و عوارض 
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آن بپردازد، آن را بهانه ای قرار 
جنگ  دردبار  پیامد های  و  ضایعات  نمایش  برای  است  داده 
به  طور کلی، ضمن این که شکارچی گوزن برخالف فیلم های 
معروف و مشهور دیگر این زیر ژانر، به نمایش تصویری مطلقا 
نپرداخته  آمریکایی ها  از  منفی  کامال  و  ویتنامی ها  از  مثبت 
پرسش  و  مهم  و  اصلی  موضوع  گوزن  شکارچی  در  است. 
اساسی این است که چرا اصوال باید جنگی وجود داشته باشد 
و این که چرا باید چند جوان سرزنده و شاداب و دوست و 
همراه  قربانی پدیده ای شوند که خود در آن دخالتی ندارند . 
شهر  در  دوستی  سه  داستان  گوزن  شکارچی  در  چیمینو 
دونیرو( ،  )رابرت  مایک  نام  های  به  پنسیلوانیا  در  کوچکی 
روایت  را  سویج(   )جان  استیون  و  واکن(   )کریستوفر  نیک 
از  پس  می شوند.  آماده  ویتنام  به  اعزام  برای  که  می کند 
برگزاری مراسم ازدواج استیون،  مایک و نیک همراه دوستان 
دیگرشان استن )جان کازال(  و جان )جورج دزویزا(  که یک 
کافه محلی را اداره می کند به شکار می روند. در آن جا مایک 
که مثل بقیه معتقد است که یک شکارچی واقعی باید بتواند 
یک گوزن را تنها با یک گلوله از پا در آورد موفق به انجام 
این کار می شود. پس از اعزام به ویتنام، این سه دوست به 
اسارت در می آیند و ویت کنگ ها آن ها را مجبور به شرکت 

در شرط بندی مرگبار »رولت روسی« می کنند.
و  می شوند  فرار  به  موفق  ها  آن  و  می کشد  نقشه ای  مایک 
از نیک  با خود حمل می کند،   را  مایک که استیون مجروح 
از  شده،  تبدیل  روانی  بیمار  یک  به  که  نیک  می شود.  جدا 
بیمارستانی در سایگون مرخص می شود و هنگامی که مایک 
را در جمع تشکیل دهنده یک مسابقه رولت روسی می بیند، 
با وحشت فرار می کند. مایک در بازگشت به آمریکا بشدت 
افسرده است و خود را ناتوان از دیدار دوستانش می یابد. با 
این حال رابطه صمیمانه ای با لیندا )مریل استریپ(  که قبال 
استیون  با  دیدار  در  مایک  می کند.  پیدا  بوده،  نیک  دوست 
که  می شود  پول  هایی  متوجه  بیمارستان،   یک  در  معلول 
ارسال  او  به  سایگون  از  ناشناس  یک  توسط  مرتب  طور  به 
می شود. مایک برای یافتن نیک به سایگون برمی گردد و او 
را در حالی پیدا می کند که یک بازیکن حرفه ای رولت روسی 
بازگرداندن نیک راه به جایی نمی برد،  برای  او  است. تالش 
دوستان  پایان  در  می کند.  شلیک  خود  مغز  به  نیک  چون 
افسرده و به لحاظ روحی متالشی شده نیک در همان کافه 

دور هم جمع می شوند.

رابین وود در نقد درخشان خود بر شکارچی گوزن، چیمینو 
یکی  بهشت،  دروازه  دیگرش  فیلم  و  فیلم  این  خاطر  به  را 
اصیل ترین  از  یکی  و  آمریکا  سینمای  بزرگ  معماران  از 
نوآوران آن در زمینه فرم دانسته است. او بررسی می کند که 
شکارچی گوزن بر پایه ترکیبی از سه اصل ساختاری بنا شده 

که هر یک به خودی خود بسیار ساده است: 
1 -- اصل تناوب؛ که در آن فرم بنیادی فیلم با ظاهر ابتدایی 
و متقارن آن، آن طور که از محل های جغرافیایی رویدادها 
را دارد که در  الف  الف ب  الف ب  استخراج می شود، شکل 
آن الف کلیرتون پنسیلوانیاست و ب ویتنام و چیزی که این 
الگوی تناوبی یک در میان را برجسته و استثنایی می کند،  
هیچ  یک  هیچ  در  که  بخش هاست  از  یک  هر  بسته  حالت 

ارجاعی به دیگری وجود ندارد. 
2 -- اصل کاهش؛ که هر یک از این بخش های متناوب به 
طور چشمگیری کوتاه تر از بخش قبلی است. مثال نخستین 
طول  و  می کشد  طول  ساعت  یک  از  بیش  کلیرتون  بخش 
ویتنام  بخش  نخستین  یا  نیست  بیشتر  دقیقه   ۱۰ آخری 
چیزی بیش از 4۰ دقیقه است، اما دومی کمتر از ۲۰ دقیقه. 
هم  فیلم  شخصیت های  درمورد  یابنده  کاهش  حرکت  این 
صدق می کند: نیک زندگی اش را از دست می دهد، استیون 

پاهایش را و مایک روح و روان اش را. 
ارتباط  فیلم  معنایی  وجه  با  که  موتیف ها؛  تالقی   --  3
چرخش  صدای  با  ویتنام  بخش های  از  یک  هر  مثال  دارد. 
بال های هلیکوپتر شروع می شودو بخش نهایی کلیرتون هم 
با تصویری از یک فیلم خبری شروع می شود که پیاده کردن 
هلیکوپترها را از ناوهای جنگی آمریکایی نشان می دهد. در 
جای دیگر انفجار آتش در کارخانه فوالد کلیرتون که بخش 
یک با آن گشوده می شود، تبدیل به آتش شعله افکن مایک 
می شود که بخش دو را آغاز می کند. به عبارت دیگر دوزخ 
وجود  کلیرتون  در  ابتدا  همان  از  نمادین  طور  به  سایگون 
بسیار  و  دقیق  معماری  از  نشان  موارد  این  همه  که  داشته 
پیچیده و هنرمندانه فیلم دارد. ذکر چنین نمونه هایی البته با 
بررسی  بیشترفیلم می تواند همچنان ادامه پیدا کند و به کار 

اثبات معماری و فرم بی نظیر و هنرمندانه آن بیاید.
از  خیلی  کنار  در   -- گوزن  شکارچی  شباهت  به  خیلی ها 
فیلم های آمریکایی، به جویندگان جان فورد اشاره کرده اند. 
)ناتالی وود(  جویندگان که توسط  در شکارچی گوزن، دبی 
سرخپوست ها دزدیده شده، به نیکا )کریستوفر واکن(  تبدیل 
مورد  دو  هر  در  است.  زده  ضربه  او  به  ویتنام  که  می شود 
و  مخمصه  از  گرفتار  شخصیت  نجات  فیلم  قهرمان  وظیفه 
بازگرداندن او به وضعیت اولیه است. هرچند در جویندگان 
گمان می کنیم اتان قصد کشتن دبی را دارد، اما در پایان او 
به  اما در شکارچی گوزن مایک )دونیرو(   را نجات می دهد، 

قصد نجات نیک عامل مرگ او می شود.
به  رابین وود شباهت آشکار دیگری هم  به قول  فیلم  البته 
نمونه های کالسیک تاریخ سینما دارد: مثل ریوبراوو که در 
آن جا هم سه شخصیت اصلی هستند که درجات گوناگونی 

از لغزش پذیری را دارند.

فیلم،  استثنایی  و  یکتا  ویژگی های  مولفه ها  همه  کنار  در 
ایده های  هولناک ترین  از  یکی  دلیل  به  گوزن  شکارچی 
با کلیت آن در هماهنگی  به نحو عجیبی  تماتیک خود که 
که  روسی  رولت  سکانس های  است:  مانده  یادها  در  است، 
حاال  می کند.  وارد  بیننده  اعصاب  بر  را  بی نظیری  هیجان 
به  مجبور  را  خود  اسرای  ویت کنگ ها  که  شده  ثابت  دیگر 
درخشان  نمادپردازی  این  اما  نمی کردند،  بازی  این  انجام 
چیمینو که در آخرین بخش های فیلم به نحو دیگری تکرار 
نخستین  نمی کند.  کم  فیلم  ارزش های  از  چیزی  می شود، 
سکانس بازی وحشیانه رولت روسی، مقدمه ای است بر بازی 
تبدیل  را  این سکانس  نهایی دو دوست) مایک و نیک( که 
از به یادماندنی ترین سکانس های تاریخ سینما کرده  به یکی 
است. در این جاست که مایک با قصد نجات جان دوستش 
مرگ  باعث  ناخواسته  گذشته،  خوش  روزگار  یادآوری  با  و 
در  ویتنام  فاجعه  از  چیمینو  که  تصویری  شاید  می شود.  او 
فیلم ارائه می دهد،  آن قدرها رئالیستی نباشد، اما از بهترین 
سال های زندگی ما، این آخرین فیلمی است که توانسته تا 
زیر  در  جنگ  عواقب  به  جانگداز،  و  تاثیرگذار  حد  این  به 
بازگشت به خانه بپردازد. ضمن این که اگر هم تصویر  ژانر 
فیلم  در  جا  هیچ  نمی بینیم،  فیلم  در  ویتنامی ها  از  صادقی 
نشانه و داللتی مبنی بر صحه گذاشتن بر تجاوز امپریالیستی 
آمریکا به ویتنام دیده نمی شود. در سکانس پایانی فیلم که 
شخصیت ها دور هم جمع شده اند و سرود »خداوند آمریکا را 
سعادتمند سازد« را می خوانند، باز به قول رابین وود بهترین 
سعادتمند  برای  خداوند  از  ببینیم  که  باشد  این  شاید  راه 
کرد  باور  بتوان  دشوار  می شود؛  تقاضا  آمریکا  کدام  کردن 
فساد  به  را  سایگون  که  باشد  آمریکایی  همان  منظور  که 
تا به این  کشیده و این آدم ها را به لحاظ جسمی و روحی 
حد ویران کرده است. یعنی آمریکای واقعی امپریالیستی و 
سرمایه داری مصرفی معاصر. هر طور هم که بخواهیم فیلم 
آرزو  و  می خواهد  را  چیزی  آن  سرود  این  کنیم،  تفسیر  را 
می کند که روزگاری وجود داشته و اینک از دست رفته است.

) ادامه دارد(

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

افقی:
۱- گذشتگان- د رحالت  نه نشسته نه ایستاد ه ۲- توچه- مساله ای د قیق که با د قت نظر به د ست آید- لطافت ۳- تابلوی بزرگ تبلیغاتی- واحد شمارش گوسفند- امر یافتن- قاعد ه و قانون 4- ساز شاکی- ضربه با پا- رفت و 
آمد ۵- معتقد به سنت پیامبر- سنجید ن- حرف ند ا 6- گشود ه- حفره های متصل به هم- فرش انگلیسی 7- زبر دست- د رس خواند ه- پرد اخت با قلم 8- سیاهی لشکر فیلم ها- کشور آفریقایی- غذایی از تخم مرغ 9- اضافه بر 
نیاز- پایتخت اتریش- واحد شمارش بسته های برنج ۱۰- مظهر استقامت- آموزشگاه رشته های هنری و فنی- طرف ۱۱- ضربه سر- فلزی چکش خوار- زود و سریع ۱۲- حمام- د رد  چشم- رایحه ۱۳- امر به شنید ن- همراه 

اطوار- پلوی آبکش شد ه- واحد  شمارش گوسفند ۱4- ضمیر سوم شخص جمع- د رس نوشتنی- پیرامونی ۱۵-پنجره و روزنه ساختمان- وسیله تمرین مشت زنی
عمودی:

۱- مقید- ابر نزد یک زمین- اجتماع بزرگی از ستارگان ۲- کالم توضیح- تظاهرکرد ن- گهواره 4- واحد پول ژاپن- حرف نفی عرب- شب 
نیست- تلخ عرب- تخم مرغ انگلیسی ۵- از میوه ها- هاد ی 6- اسم ترکی- ماد رعرب- د وستد ار جهان ماد ی 7- خو گرفتن- تبلیغ کنند ه- 
نگهبان د رخت تاک 8- منقار کوتاه- از قاره ها- ترد ید 9- پرستاری از بیمار- هر یک از بخش های جد اگانه یک مجموعه- نوشید نی پر مصرف 
۱۰- استقرار یافته و تثبیت شد ه- بوی ماند گی- نقش هنری ۱۱- اثری از سعد ی- غیر قابل قبول ۱۲- ضمیر وزنی- سلطان شاعرانه- خوش 
لباس- چوب خوشبو- مایه حیات ۱۳- مقابل فروش- نوعی تقویم- نوعی خود رو ۱4-کشوری د رگیر جنگ د ر آسیا- کمک رسانی- پرورش 

د هند ه ۱۵- حرکت هفت و هشتی- خانم تعجب کرد ه- از فراورد ه های گوشتی
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زن کودک ربا چه بر سر  این 
دختر بچه آورد؟

پیکر نیمه جان دختر دو ساله ای که توسط یک زن 
ناشناس د ر مشهد ربود ه شد ه بود د ر حالی کشف شد که 

آخرین نفس هایش را می کشید.
باره خاطرنشان  انتظامی خراسان رضوی، د راین  یک مقام 
همسایه  کشور های  از  یکی  تبعه  که  ساله   ۳۲ زن  کرد: 
است، د ر بازجویی ها به صراحت ربود ن د ختر بچه دوساله 
را پذیرفت. این زن که اعتیاد شد ید ی به مواد مخد ر د ارد، 
مد عی شد به خاطر اعتیاد م هنوز نمی د انم چه کار کرد ه ام! 
من د ختر بچه را ربود م، ولی وقتی او را به خانه برد م خیلی 
سر و صد ا و گریه می کرد من هم برای آن که او را واد ار به 
سکوت کنم مجبور شد م چند قرص خواب آور به او بخورانم! 
بعد فهمید م که د یگر نفس نمی کشد. از شد ت ترس پیکر او 

را روی چمن های مید ان اند اختم و فرار کرد م!

پول بادآورده باچمدان آمد!
مرد ی ۳۵ ساله که د ر تالش برای بازسازی خانه خود 

بود، د ر جریان این بازسازی یک چمد ان پول نقد یافت. 
است،  نامشخص  وی  شخصی  اطالعات  که  مرد  این 
توضیح د اد: "من و خانواد ه ام این خانه را چند سال قبل 
خرید اری کرد یم. این خانه د ر اواخر د هه ۱94۰ ساخته 
شد ه  پید ا  سبز  چمد ان  یک  د ر  پول ها  این  است.  شد ه 
است و د ر کنار این پول ها یک موز اسباب بازی نیز قرار 
د اشته است. البته پول ها به همین راحتی پید ا نشد ه بلکه 
شامل  و  د اشته  قرار  پالستیکی  روکش  یک  زیر  پول ها 

اسکناس های ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ د الری بود ه است. 
این چمد ان حدود ۲۳،۰۰۰ د الر را  براورد ها،  بر اساس 
بسیار جذاب  یک کشف  این  است.  د اد ه  جای  در خود 
است اما مشخص نیست این پول ها از کجا آمد ه چرا که 
این  از وجود شان مطلع بود، حتما  اگر صاحبخانه قبلی 

پول ها را برمی داشت.
جالب است که مرد ی که این پول ها را یافته اعالم کرد ه 
برای خود  را  پول ها  تا  است  وکیلش  با  د ر حال گفتگو 

برد ارد، چرا که پول ها را سهم خود می د اند.
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جواب شماره قبل

د وستام.  از  یکی  عروسی  بروم  خواستم  می  یک شب 
داشتم جلوی آینه خود م رو صافو صوف می کرد م که 
مامانم اومد ه میگه انقد به خود ت نرس. یه وقت عروس 
بد بخت  من  اونوقت  میگیره...  اشتباه  د وماد  با  تورو 
می شم عروسو کجای د لم بذارم هان!!! صد ای بچه هاتو 
چیکار کنم!!! مادر زنتو به چی حواله بد م!! حتما بعد ش 
می خوای بیای این جا با ما زند گی کنی؟!! خرجتو از 
کجا بیارم!! اخه بابات باید چه قد ر کار کنه !!!! اصال تو 
غلط می کنی می خوای بری عروسی بیا برو فرش هارو 

بشور!!!!!!!! 
به خد ا بعِد عمری عروسی خواستم برم ها!! 

ازد واج  قصِد  کسی  خوب  د خترای  از  خد اییش  حاال، 
ند اره؟؟ 

  
☺☻☺☻☺

صندوق عقب ماشین ها د ر کشورهای مختلف:
آمریکا: جعبه کمک های اولیه، زنجیر چرخ

آلمان: چراغ خطر، کپسول ضد آتش، زنجیر چرخ
انگلیس: جعبه ابزار، چراغ خطر

ایران: قلیان، زغال، منقل، بادبزن، یه چماق هم براِی 
دعوا…

یه همچین مرد ِم د وراندیشی د اریم ما....

☺☻☺☻☺

به مامانم میگم؛ چرا تو خونه همش د مپایی پات میکنی؟
میگه: یه کابوی هیچوقت از اسلحه اش د ور نمیمونه

منم قانع شد م ، چون مسلح بود!!!

☺☻☺☻☺

مید ونید افریقایی ها به جوراب مشکی چی میگن؟
.
.

میگن؛ جوراب رنگ پا
.

.
نگید مید ونستیم که د لخور میشم!!

تا اکتشافی دیگر، خد ا یارو نگهد ارتان

☺☻☺☻☺

طرف میره مهمونی
ناهار بهش کرفس میدن،شام اسفناج، فرداش صبحانه 

هم بهش نون و سبزی میدن !!
میگه: ناهار چیزی د رست نکنید خودم میرم میچرم

☺☻☺☻☺

جوک هام  د یگه  می بینم  می کنم  فکر  خوب  که  االن 
شمارو خوشحال نمی کنه، عاد ی شد ه براتون!!

شماره حساب بد ید واستون پول بریزم شاید خوشحال 
شد ید!!!

☺☻☺☻☺

د اغون  و  قدیمی  کیف  یک  هم  شما  خونه ی  تو  آیا 
توش  رو  سندها  و  مهم  مدارک  همه ی  که  هست، 

میذارین؟!
المصب تجزیه ناپذیره !!!

☺☻☺☻☺

پر  آنقد ر  زند گی هامون  می کنیم  ما  بد وبد وکه  این  با 
استرس هست که:

“ز گهواره تا گور ناخن بجو” صحیح تره!!!

☺☻☺☻☺

بترسم،  شدن  گم  از  که  این  از  بیشتر  بچگی،  تو  من 
میکردند  پیدام  وقتی  چون  می ترسیدم.  پیداشدن  از 

طوری میزدنم که …!
آقا ولش کن، بغض راه گلومو بست !!!

☺☻☺☻☺

تو خارج:
عزیزم می تونم چند لحظه بیام تو اتاقت؟

تو ایران:
بعد از این که یک لگد به د ر میزنن میگن:

کره خر … چه غلطی می کرد ی د ر و بسته بود ی !؟؟
.

هم  به  خوبند  هم  با  وقتی  شوهرا  و  زن  کرد ین  د قت 
میگن؛
د یونه،

غلط کرد ی،
بیشعور،

خل و چل،...
.
.

وقتی با هم بد هستند:
شما خود ت فرمود ی،

نخیر آقای محترم،
هر طور میلتونه خانم،...

.

.
مملکت نیست که، د یوونه خونست!!!

☺☻☺☻☺

استاد د اشت قطعات داخل کیس رو نشون می د اد
یکی از شاگرد ا گفت:

استاد! ویندوزش کجاست؟!!!
استاد ایستاد ه مرد …

☺☻☺☻☺

یکی د اشت توی خیابون راه می رفت
با خود ش گفت به به چه روز خوبی

چه هوای عالی ای چه د نیای قشنگی...
به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی گرفتنش!!!



جذب گردشگر خارجی
 

 Giuseppe Perrone پرونه/  جوزپه   - ایرنا 
ایران  تاریخی  به سابقه  اشاره  با  ایران  ایتالیا در  سفیر 
بسیار  کشور  خارجی  گرد شگران  برای  ایران  گفت: 
جذابی است و گرد شگران ایتالیایی نیز عالقه زیاد ی به 
ایران د ارند چون این کشور تنوع طبیعی مختلفی دارد 
که برای آن ها جذاب است؛ هم چنین ایتالیایی ها عالقه 
معماری  د ارند.  ایران  بی نظیر  باستانی  آثار  به  زیاد ی 
برای  که  است  برخورد ار  د یرینه ای  سابقه  از  ایران  د ر 
قیمت ها  ارزانی  است.  تماشایی  ایتالیایی  گرد شگران 
د ر ایران می تواند یکی د یگر از انگیزه های سفر به این 

کشور باشد.
سفیر ایتالیا د ر ایران با اشاره به وجود تصویر ناد رست از 
ایران میان برخی خارجی ها، گفت: گرد شگران خارجی 
با چشم های خود شان  تا  بیایند،  ایران  به  باید خود شان 
ببینند آنچه د یگران از ایران و ایرانی ها می گویند اشتباه 
است؛ باید به ایران آمد تا باور کرد د ر ایران می توان از 

زیبایی ها و مهمان نوازی ایرانی ها  لذت برد.
وی د ر پاسخ به این پرسش که ایران چگونه می تواند این 
تصور ناد رست را از بین ببرد و آن را تغییر د اد، گفت: 
تبلیغات گرد شگری، خارجی ها را راغب به سفر به ایران 
می کند. گرد شگران خارجی خود شان باید به ایران بیایند 
باخوِد  ایران،  تا لمس کنند پیش فرضیات د ر خصوص 

ایران تفاوت د ارد
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»هفته نامه سراسری، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی«

تکه ای از من تکه ای از زمینمریم ساد ات موسوی  --- نیم نگاه ---

ما دیده نمی شویم! ] روایتی از ویلچر [ راه اندازی سامانه ای برای توسعه 
توریسم سالمت

بین المللی  کنگره  چهارمین  افتتاحیه  مراسم  د ر 
کشورهایی  سفرای  حضور  با  که   - سالمت  گرد شگری 
از جمله صربستان و سنگال و فعاالن حوزه گرد شگری 
سالمت برگزار شد، علیرضا زالی رئیس این کنگره بیان 
کرد: اکنون د ر میان بسیاری از کشورها شاهد پیشرفت 
»وب   سامانه  هستیم.  سالمت  عرصه  د ر  افتخارآمیزی 
د ر ذیل سامانه »توسعه خد مات سالمت« شکل  بیس« 
گرفته تا بحث توریسم سالمت تقویت شود. با این سامانه 
حوزه  این  د ر  همگون  شکل  به  تالش ها  افزایش  شاهد 

خواهیم بود.
شورای  رئیس  کریمی  مهد ی  مراسم،  اد امه  د ر 
سیاستگذاری مرکز توسعه گرد شگری سالمت نیز گفت: 
با  اسالمی که  ایجاد سامانه جامع خد مات کشورهای  با 
یک شرکت خصوصی آما د ه شد ه و به چند زبان نشر د اد ه 
می شود، همه کشورها می توانند سهم عاد النه ای د ر حوزه 
گرد شگری سالمت، د رمان، ورزشی و ... د اشته باشند و 

خد مات خود را از آن د ریافت کنند.
وی اد امه د اد: حوزه گرد شگری سالمت ثروت آفرین است. 
این حوزه  د ر  و  است  بود ه  د یگران  ایران همیشه همراه 
تخصصی هم می توانیم به ۱4 کشور همسایه خود خد مت 

ارائه د هیم.
د ر این مراسم انوشیروان محسنی بند پی استاند ار تهران، 
شهرد اری  گرد شگری  کمیته  رئیس  خلیل آباد ی  حسن 
توسعه  برنامه ریزی  برنامه  مظاهریان  حامد  و  تهران 
شهری د ر شورای شهر نیز سخنانی پیرامون امکانات و 

شرایط د ر زمینه گرد شگری سالمت بیان د اشتند.
بین المللی  کنگره  چهارمین  افتتاحیه  مراسم  د ر 
امور  ارشد  مشاور  مجروح  وحید  سالمت،  گرد شگری 
نیز  افغانستان  کشور  عامه  صحت  وزارت  بین الملل 
مطالبی بیان د اشت. وی گفت: افغانستان د یگر مشکالت 
۲۰ سال پیش را ند ارد. ما هر روز یک قد م  باالتر می رویم. 
د رمانی  خد مات  مرکز   ۵۰۰ حد ود  سال ۲۰۰۱  د ر  اگر 
به ۲7۰۰ مرکز رسید ه  است.  این تعد اد  امروز  د اشتیم، 
امروزه یک افغان توقع د ارد بهترین خد مات را د ر حوزه 
سالمت د ریافت کند. اینجاست که ایران می تواند در این 
اد امه د اد: ساالنه  باشد.وی  ما مشارکت د اشته  با  زمینه 
مرد م افغانستان ۳۰۰ میلیون د الر برای سالمتی خود د ر 
هند هزینه می کنند. به نظرم باید یاد ی از سهراب کرد 

و گفت »چشم ها را باید شست و جور د یگر باید د ید«.

این روزها به واسطه یکی از  د وستان عزیزم، فرصتی پیدا 
از ویلچر  با کسانی که  بتوانم گفتگوی بیشتری  تا  کرد ه ام 
از  و  بشنوم  خاطراتشان  از  باشم.  د اشته  می کنند  استفاد ه 

سفر رفتن یا نرفتن هایی که تجربه کرد ه اند.
این گفتگوها در فضای مجازی بین ما اتفاق افتاد ه است. 
کسانی که با هم در ارتباط هستیم، د ر شهرهای مختلفی 
حضوری  قرارهای  نیست  ساد ه ای  کار  و  می کنیم  زند گی 
از  روایت  دو  نیست.  ساد ه ای  کار  فعال  حد اقل  بگذاریم، 
گفتگوها که اجازه نوشتن راجع به آن را د ارم د ر این جا 
ویلچر  از  و  هستند  مرد  زیر  راویان  می گذارم.  اشتراک  به 

استفاد ه می کنند.
 --- روایت اول ---

چند ی پیش با خانواد ه به "د اراب" سفر کرد ه بودیم. د اراب 
یکی از شهرهای استان فارس است. آتشکد ه ای زرتشتی به 
نام "آذرخش" مربوط به عصر ساسانی د ر این شهر وجود 
د ارد که مرد م معموال وقتی به د اراب می روند، سری هم به 
با تراشید ن  این آتشکد ه می زنند. این بنا در د امنه کوه و 
خود آن ساخته شد ه است. به هر حال بنایی زیباست که 

ارزش د ید ن د ارد. حد اقل وقتی تا آن جا رفته ای.
رفت  باال  کوه  از  را  مسیری  باید  جا  آن  به  رسید ن  برای 
از  که  برای کسی  است.  هموار شده  نا  و  ند ارد  پله ای  که 
ویلچر استفاد ه نمی کند، کار سختی نیست. برای من که از 
د وران راهنمایی روی ویلچر می نشینم، مانعی بود که د ید ن 
لحظه  آن  د ر  که  تصمیمی  می کرد.  ناممکن  را  آذرخش 
گرفتم این بود که به کسی زحمت ند هم تا من را باال ببرد. 
البته عالقه ای هم ند ارم د یگران را  اصوال خجالتی هستم. 

به زحمت بیندازم. 
از  من ۲8 سال است که د ر شیراز زند گی می کنم، یعنی 
برای  خیلی ها  که  شهری  شد ه ام.  متولد  که  زمانی  همان 
د ید ن خود ش و اطرافش به آن سفر می کنند. با این حال 
این جا  برای من که  استان  این  تاریخی  د ید ن مکان های 
زند گی می کنم کار آسانی نیست. مثال تخت جمشید هم 
د ر محوطه  پایین  باید همان  و خوب من  د ارد  پله  خیلی 
بمانم. عمال هیچ مکان تاریخی ای وجود ند ارد که برای عبور 
با ویلچر مناسب شد ه باشد و این مساله د ست وپای آد م را 

می بند د.

د ارد  "د ژکرد" وجود  نام  به  استان شهری  د ر همین  البته 
باغ های سیبی  پله د ر آن است. اطرافش  پارکی بد ون  که 
هستند که د یواری د ور آن ها نیست. ما به این پارک رفتیم 
سیبی  د رخت های  د ید ن  لذت  بخوریم.  جا  آن  را  ناهار  تا 
که د یوار محصورشان نکرد ه بود، شنید ن صد ای پرند ه ها و 
خورد ن ناهار د ر پارکی که همه ما راحت و بی زحمت وارد 
خوب  سفرهای  از  یکی  نمی کنم.  فراموش  را  بود یم  شد ه 

برای من همین جا بود.
از سفرکرد ن د ست نکشید ه ام.  با همه شرایطی که گفتم، 

چند باری با اتوبوس به مشهد رفته ایم. 
این  د ر  آقا  تورلید ر  سه  که  بود یم  خرید ه  توری  اولی  بار 
سفری  من  برای  نفر  سه  این  می کرد ند.  همراهیمان  سفر 
برد ند. و  اتوبوس  را د اخل  ویلچر من  با  را ساختند.  خوب 
من مجبور نشد م از آن پیاد ه شوم و یا ویلچر را د ر صندوق 

اتوبوس بگذارم. 
می د اد ند،  انجام  همه  که  تفریحی  هر  هم  مشهد  شهر  د ر 
زیارت  د هم.  انجام  هم  من  می کرد ند  کمک  نفر  سه  این 
هم رفتیم. هتلی هم که د ر آن جا اقامت د اشتیم برای من 
مناسب بود. همین تجربه باعث شد باز هم تصمیم بگیرم 

به مشهد سفر کنم.

ولی بار د وم از آن تورلید رها خبری نبود، کسی همراهمون 
بود که د ست خود ش شکسته و د ر گچ بود! 

اتوبوس  د اخل  ویلچر  با  ند اد  اجازه  و  بود  بد اخالق  رانند ه 
تمام  شکست.  اتوبوس  صند وق  د ر  ویلچرم  جاپایی  بروم. 
مد ت هم به من غر می زد که چه قد ر د ر صند وق را برای 

ویلچرت باز و بسته کنم؟ 
قرار بود به هتل برویم که به خانه ای اجاره ای رفتیم. حتی 
د نبال  باید  ناراحت  و  خسته  ند اشت.  فرنگی  د ستشویی 
جایی برای استراحت می گشتیم. رانند ه تاکسی از این که 
د ر  من  ویلچر  جاد اد ن  و  جمع کرد ن  صرف  را  زمانی  باید 

صند وق ماشینش می کرد ناراحت بود. 
ظاهرا ماشین متعلق به فرد د یگری بود و او می بایست شب 
به شب به او مبلغی پول بابت کار می د اد. این د یگر برایم 
از توری که  ضربه آخر بود. عصبانی و کالفه بود م و اصال 
خرید ه بود یم رضایت ند اشتم. نمی فهمید م وقتی من قبل 
از خرید شرایطم را توضیح می د هم آن ها با خود شان چی 
فکر می کنند که می گویند این تور برای شما مناسب است!

بعد از این د و تجربه به این موضوع فکر کرد م که چه طور 
را  فکر همه چیز  که  باشد  آن خوبی  به  تور  یک  می شود 
کرد ه باشند و واقعا بد انند اگر قرار است مسافری با ویلچر 
د اشته باشند چه امکاناتی نیاز است؛ و تور د یگر این قد ر 
نبود.  سختی  کار  نظرم  به  کند!  عمل  برنامه ریزی  بد ون 
همان برنامه ریزی و د قت ساد ه ای که یک گروه کرد ه بود را 
هر آژانس مسافرتی ای می تواند بکند. هتلی مناسب بگیرد، 
رانند ه و لید ررا د ر جریان بگذارد، رستوران هایی که انتخاب 
حوصله  کمی  البته  و  باشد  مناسب  ویلچر  برای  می کند 

د اشته باشند و بفهمند من هم حق سفر د ارم.
 --- روایت دوم ---

من ۳۲ ساله هستم. با اختاللی به نام OI متولد شد ه ام که 
نتیجه اش د اشتن استخوان هایی حساس است که احتمال 
شکستن آن ها بسیار باالست. به همین د لیل باید از ویلچر 

استفاد ه کنم. د ر شهر بهبهان زند گی می کنم.
شهری که بنظرم برای من و هر کسی که ازویلچر استفاد ه 
زند گی  د ر  که  شرایطی  خاطر  به  نیست.  مناسب  می کند 
خاطرات  نرفته ام.  سفر  بعد  به  کود کی  د وران  از  د اشته ام، 
د ور  سال های  به  مربوط  که  سفرهایی  آن  از  هم  چند انی 

است ند ارم.
با این حال، تجربه زیست د ر شهر بهبهان به تنهایی کافی 
نامناسب است. وقتی  برایم  تا بفهمم چه قد ر شرایط  است 
به  جا  این  د ر  نمی توانم  هستم  شهر  این  بومی  که  من 
راحتی زند گی کنم، اگر مسافری بخواهد با شرایطی مشابه 
راحتی  به  که  احتماال  تکلیفش چیست؟  بیاید  بهبهان  به 

تصمیم نگیرد به این جا سفر کند.
من سعی می کنم برای انجام کارهای شخصی ام به تنهایی 
می زنم.  هم  گشتی  گاهی  خوب  و  شوم  خارج  منزل  از 
خیابان اصلی ای که من باید از آن عبور کنم، د و طرفه است 
بلوار د ر وسط آن  که حد ود ۱۰ متری عرض د ارد و یک 
کشید ه شد ه است. من برای رفت و آمد باید از این خیابان 

استفاد ه کنم.
انتخاب  عبورم  برای  محلی  عنوان  به  را  پیاد ه رو  نمی توانم 
کنم. تا جایی که من د ید ه ام، هم این پیاد ه رو د ر نزد یکی 
مناسب سازی  بهبهان  د ر  پیاد ه روها  بقیه  هم  و  ما  منزل 
سن  کهولت  که  افراد ی  برای  حتی  من  نظر  به  نشد ه اند. 
هم  باشند  د اشته  ضعیفی  بینایی  است  ممکن  یا  و  د ارند 
کنند.  استفاد ه  خیابان ها  این  از  که  نیست  راحتی  کار 
پستی و بلند ی و چاله ها و جوی آب هایی د ارد که مسیر را 
ناهموار می کند. من هم که با ویلچر اصال نمی توانم از این 

پیاد ه روها استفاد ه کنم.
شرایط شهرسازی در این جا طوری است که انتخاب های 

زیاد ی برای من یا کسانی شبیه به من نمی گذارد.
که  می روم  خیابان  کنار  از  همیشه  من  د لیل  همین  به 
مسیری مطمئن تر برای عبور با ویلچر است. چاره د یگری 
حاشیه  د ر  یا  نروم  بیرون  است.  جلویم  انتخاب  د و  ند ارم. 
خیابان مسیری برای خود م باز کنم. من معموال این د ومی 

را انتخاب کرد ه ام.
به  هم  امید ی  که  بگذرم  شهری  فضای  نامناسب بود ن  از 

تنگ می آید.  به  مرد م شهر  از  د لم  گاهی  ند ارم،  بهبود ش 
احساس می کنم آن قد ر برای آن ها نبود ن و ند ید ن "من ها" 
می بینند  را  من  وقتی  که  است  شد ه  عاد ی  خیابان  د ر 
رفتارهای ناخوشایند ی د ارند که به منزوی شد ن کسانی با 

شرایط من د امن می زند.
همیشگی  ممکن  مسیر  همان  از  د اشتم  که  بار  یک  مثال 
د ر  که  این  جای  به  ماشین ها  از  تعد اد ی  می کرد م،  عبور 
محل هایی که مناسب پارک خود رو است، بایستند د ر وسط 
به  نگاهی  من  بود ند.  ایستاد ه  "د وبله"  صورت  به  خیابان 
اطراف کرد م و د ید م که جای پارک وجود د ارد. فقط کمی 
از  انگار حسی  از جایی که آن ها کاری د ارند.  د ورتر است 
راحت طلبی د ر آن رانند گان وجود د اشت که بهشان اجازه 
نمی د اد من یا هرکسی که با این وضع ایستاد ن آن ها د چار 

مشکل می شود را ببینند. 
چاره ای ند اشتم. باید د ر کنار آن ها این بار با سختی ای به 
مراتب بیشتر از قبل عبور کنم. از کنار یکی از ماشین ها که 

رانند ه اش آقایی میانسال بود عبور کرد م. 
سرش را از شیشه بیرون آورد و گفت "عموجان مراقب باش 
خیابونا شلوغه!". انگار با همین یک جمله، بار بی توجهی ای 
که د ر پارک کرد نش می د ید را از د وشش بر زمین گذاشت. 
د وبله  هم  او  که  جوان  آقایی  بار  این  گذشتم.  کنارش  از 
پارک کرد ه بود سرش را از پنجره خارج کرد و گفت "با این 
کار که بد تر خود تو به کشتن مید ی!". من احساس کرد م 
د ارد می گوید "خود ت د اغونی، با این بیرون آمد نت د اری 
شرایط رو بد تر هم می کنی". اما حاضر نشد ه بود که با یک 
من  راه  از سر  و  کند  روشن  را  ماشینش  استارت کوچک 
کنار برود. برایش مسجل بود که او حق د ارد بیرون برود، 
رانند گی کند، د وبله بایستد و من را هم نصیحت کند. این 
را نمی د ید که من چه حق هایی د ارم. حتی این را نمی د ید 
که راه من را سد کرد ه است و این حد اقل حق من بود ه 

است که راهی د اشته باشم.
خیابان  خالف  باید  ند اشتم  چاره ای  که  این  برای  من 
می رفتم، پس اولین نقض مقررات را من کرد ه بود م که از 
روی ند اشتن راِه بهتر است، هر چند این را توجیه خوبی 
ولی  د ارند  چاره  که  آن ها  را  خالف  د ومین  و  نمی د انم. 
ترجیح می د هند جوری که خود خواهانه تر است عمل کنند. 
من و امسال من اگر خالف می کنیم چون نمی خواهیم د ر 
منزل زند انی باشیم. ولی آن هایی که به خاطر راحت طلبی 
د ارند.  مسووالنه  تری  غیر  رفتار  نظرم  به  می کنند  خالف 

آن ها انتخاب های بیشتری د ارند برای خالف  نکردن.
نمی د انم چه کاری باید کرد. شاید همه باید د ر این مسیر 
که کمک می کند زند گی برای گروه های بیشتری از مرد م 
باشد  این  بهترین راهش  راحت تر شود تالش کنند. شاید 
که بد انیم افراد ی هستند که برای زیست بهتر به امکاناتی 
بیشتر یا حد اقل متفاوت از امکانات عمومی نیاز د ارند. به 
نظرم حتی همین که راجع به این موضوعات با هم حرف 

هم بزنیم کمک بزرگی است.


