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یک بازار ۱۸۴ میلیونی
اقتصادی  اتحادیه  و  ایران  همکاری   -- ایرناپالس 
همراه  هیات  و  روحانی  رئیس جمهور  سفر  با  اوراسیا 
بر  را  اتحادیه  این  دوره ای  ریاست  که  ارمنستان  به 
تحلیل  شد.  دنبال  جدی تری  به  صورت  دارد،  عهده 
کارشناسان اقتصادی از منافع پیوستن به این اتحادیه 

و الزامات آن چیست؟
خود  فعالیت   )EAEU(  اوراسیا اقتصادی  اتحادیه 
هم اکنون  و  کرد  آغاز   ۱۳۹۲  /  ۲۰۱۴ سال  در  را 
ارمنستان و  روسیه،  قزاقستان،  بالروس،  کشورهای 
افزایش  هستند.  آن  اعضای  از  قرقیزستان 
رقابت پذیری و همکاری بین اقتصادهای عضو و هم 
استانداردهای  افزایش سطح  و  پایدار  توسعه  چنین 
این  کلیدی  اهداف  از  عضو،  کشورهای  در  زندگی 

اتحادیه است.
مشابه  کارکرد،  نظر  از  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه 
اتحادیه اقتصادی اروپاست. یعنی امکان تحرک آزاد 
کاال، سرمایه، نیروی کار و خدمات بین کشورهای این 
سیاست گذاری های  کشورها،  و  دارد  وجود  اتحادیه 
مشترکی در زمینه اقتصاد کالن، حمل ونقل، صنعت، 
سرمایه  جذب  و  خارجی  تجارت  انرژی،  کشاورزی، 
اتحادیه  برخالف  اتحادیه  اما این  داشت،  خواهند 
اقتصادی اروپا که یک واحد پولی مشترک یعنی یورو 
را به رسمیت شناخته، هنوز درباره پول مشترک بین 

کشورهای عضو، تصمیم گیری نکرده است.
همکاری ایران با EAEU، امکان ارتباط تجاری با 
جمعیتی حدود ۱۸۴ میلیون نفری را فراهم می کند. 
جمعیت فعال اقتصادی در منطقه این اتحادیه ۹۴.۳ 
میلیون نفر هستند و تولید ناخالص داخلی منطقه 
در مجموع ۱۹۰۰ میلیارد دالر است که ۳.۲ درصد 

GDP جهان را تشکیل می دهد.
از  با استفاده  بازار ۱۸۴ میلیون نفری  به  دسترسی 
تعرفه های ترجیحی، یکی از مزیت های عضویت در 
این اتحادیه است. فرصت های جذب سرمایه گذاری 
دیگر  از  تولیدی  مختلف  بخش های  در  مشارکت  و 

مزایای حضور ایران در اتحادیه اوراسیا است.

شعاِرخوب، عمِل بد!
اقتصاد  د هه  چهار  اغراق،  بد ون 
صاد رات  شعار  محور  بر  کشور 

آمد ش  پی  تحقق،  صورت  د ر  که  شعاری  است.  چرخید ه 
رونق تولید و ایجاد اشتغال و نیز رفاه جامعه هست!

شد ت  هنگامه  د ر  همواره  مبارک،  و  میمون  شعار  این 
تحریم ها، آهنگین تر از همیشه زمزمه و آواز شد ه است و 
جالب این هست که هماره با تشد ید هلهله صاد رات، فریاد 
و ضجه تولید کنند ه از وجود موانع متعد د بر سر راه صاد رات 

محصول به آسمان رفته است!
اقتصاد  اصلی  گلوگاه های  د شمنان  تحریم های  که  اکنون 
کشور را می فشارد، لزوم صاد رات محصول که طبیعتا رشد 
تولید و رفع بیکاری خانمانسوز راه د نبال د ارد، بیش از هر 
زمان احساس می شود و طرفد ار د ارد اما چرا همچنان ضجه 

و فریاد تولید کنند گان برپاست؟
اخیرا رییس اتحاد یه باغد ا ران استان تهران ضمن اعالم خبر 
خوِب افزایش تولید، نسبت به وجود موانع صاد رات هشد ار 

د اد ه و منتقد  وضع موجود بود ه است.
و  موانع صاد رات  عد م حذف  د ر صورت  است؛  معتقد  وی 
کارکرد غلط مقررات، تولید محصوالت باغی د ر سال آیند ه 
با بحران رو به رو خواهد شد. این که هم اکنون وضعیت 
تحریم های  وجود  کنار  د ر  باغی  تولید محصوالت  مناسب 
را  شرایطی  پاگیر،  و  دست  مقررات  اجرای  نیز  و  ظالمانه 
میوه  صاد رات  گسترش  عد م  صورت  د ر  که  آورد ه  بوجود 
به کشورهای همسایه، باغد اران متضرر می شوند، از نکاتی 
است که باید مورد توجه جد ی قرار گیرد زیرا اگر حتی د ه 
از شعارهای مربوط به رونق صاد رات د ر این چهار  د رصد 
ورشکستگی  نگران  نباید  ما  اکنون  می یافت،  تحقق  د هه 
از  پس  که  این  باشیم.  میوه  صاد رکنند گان  و  باغد اران 
صاد رکنند ه  صاد رات،  امر  به  توجه  از  چهارد هه  گذشت 
ما هنوز گله مند مقررات د ست و پاگیر هست، نشانگر آن 
است که ما همگان، همچنان، د ر امر اجرا ماند ه ایم. نشانگر 
عمل  بد  و  می دهیم  شعار  خوب  همچنان  که  هست  آن 
می کنیم! اگر آن شعار د اد ن سود ی برای ما و د یگران ند ارد، 
باید متوجه باشیم که خواهی نخواهی، این بد عمل کرد ن 

زیانش گریبان همه را خواهد گرفت!

سالمت باشیم
خاصیت های درخشان، برای 

پاییز و زمستان!
] لیموشیرین [

تکه ای از من تکه ای از زمین
ما دیده نمی شویم! 

] روایتی از ویلچر [

رشد ساخت هتل های پنج 
ستاره به ۴00 درصد رسید

کافه شهر
اومانیسـم و سـینما

کارگاه های آموزشی شبکه 
شهرهای خال ق
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دو کلمه حرف ورزشی

آونگ میان بد و بدتر!
گردشگری دسترس پذیر

عصای سفید نماد استقالل!

تاسیس بانک اطالعاتی 
بناهای تاریخی

تولیدات تازه نشر معیار      سرمقاله
کتاب های گیالس 

ویژه ی کودکان
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5 »مدیر مسوول«

فوالد سازان 
ایران فراتر 
از جهان

یک بازار 
۱۸۴ میلیوني

فرصت هایی که از دست می رود!
لزوم تسهیل در صادرات محصوالت باغي
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بازاریابی برای داروی ایرانی
بهداشت  وزرای  اجالس  ششمین  و  شصت  در 
شاهد  میزبانی تهران،  به  شرقی  مدیترانه  کشورهای 
به همراه  بهداشت  ارشد سازمان جهانی  حضور مدیران 
در  شرقی  مدیترانه  منطقه  کشور   ۲۲ بهداشت  وزرای 

ایران هستیم. 
به  ورود  در  لبنان،  بهداشت  وزیر  جباک«  »جمیل 
»بایو  داروهای  بحث  در  که  است  داشته  عنوان  تهران، 
این  ایران  همکاری  با  که  هستیم  سمیالر« عالقمند 
حال، »احمید  همین  در  شود.  تولید  لبنان  در  داروها 
بن عمر« وزیر بهداشت دولت لیبی نیز خواستار تمایل 
کشورش برای استفاده از تجربیات صنعت دارویی ایران 

شده است. 
ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت، با عنوان این 
مطلب که کارخانجات دارویی ما سه برابر ظرفیت فعلی 
پتانسیل  این  گفت:  دارند،  تولید  توانایی  کشور  مصرف 

خوبی است که می توان از آن استفاده کرد.
را  دارو  صادرات  رونق  راه  بهداشت،  وزارت  کل  معاون 
بازاریابی مناسب دانست و گفت: صادرات دارو ضمن این 
که برای کشور ارزآوری دارد، دارای اصول و قواعدی نیز 
هست به گونه ای که به حمایت سیاسی و دولت و هم 
چنین نقدینگی و وام نیاز دارد. در این خصوص، هم در 
دوره قبل هم در دوره فعلی، با توجه به تخصص شخص 
تولیدکنندگان  با  متعددی  جلسات  حوزه،  این  در  وزیر 
داشته و داریم که بازاریابی مناسبی در این حوزه داشته 
به  خارجی  سفرهای  عمده  قبل  دوره  در  شاید  باشند 

همین منظور انجام شده است.

زیان رژیم غذایی حاوی فروکتوز 
به کبد

 
حاوی  غذایی  مواد  جدید،  مطالعه  نتایج  طبق 
و  شده  فرآوری  غذایی  مواد  نظیر  فروکتوز  زیاد  میزان 
نوشیدنی های قندی شیرین می توانند به توانایی کبد در 

چربی سوزی مناسب آسیب برسانند.
باره می  این   »رونالد کان«، سرپرست تیم تحقیق، در 
ذخیره  موجب  غذایی  رژیم  به  فروکتوز  »افزودن  گوید: 
چربی بیشتر در کبد می شود که این مساله برای کبد 
محققان  چنین  است.«هم  مضر  بدن  کل  متابولیسم  و 
غذایی  رژیم  در  گلوکز  باالی  میزان  کردند  مشاهده 

موجب بهبود عملکرد چربی سوزی کبد می شود.
یافته ها نشان می دهد میزان باالی فروکتوز رژیمی به مراتب 

بیشتر از میزان باالی گلوکز تاثیر منفی بر سالمت دارد.
محققان در مطالعات خود بر روی حیوانات، تاثیر شش 

کردند:  بررسی  بدن  متابولیسم  بر  را  غذایی  رژیم  نوع 
غذای  زیاد؛  فروکتوز  حاوی  نرمال  غذای  نرمال؛  غذای 
رژیم  پرچرب؛  غذایی  رژیم  زیاد؛  گلوکز  حاوی  نرمال 
غذایی  رژیم  و  زیاد؛  فروکتوز  با  همراه  پرچرب  غذایی 

پرچرب حاوی میزان گلوکز زیاد.
محققان فاکتورهای مختلف کبدچرب به منظور تاثیر هر 

نوع رژیم غذایی را بررسی کردند.
غذایی  رژیم  و  پرچرب  غذایی  رژیم  داد  نشان  یافته ها 
پرچرب حاوی فروکتوز به میتوکندری آسیب می رساند 
به  برای کبد، سنتز و ذخیره سازی چربی  نتیجه  و در 

مراتب آسان تر از سوزاندن آن خواهد بود.

لیموشیرین میوه ای از خانواده ی مرکبات است که بومی 
آسیای جنوب شرقی است. درخت آن تا ۶۰ متر رشد می 
کند و در سال های پنجم تا هفتم از رشد درخت، میوه 
می دهد؛ میوه هایی به رنگ زرد و گرد که با رشد بیشتر، 

کاماًل زردرنگ می شوند.
این که فصل زمستان آرام آرام رخ می نماید تنها دلیل 
شاداب  و  تازه  و  تر  ی  میوه  این  شیرین؛  لیمو  مصرف 
آن  به  داردکه  برتر  خاصیت  چهارده  میوه  این  نیست، 
می پردازیم که دالیل محکم و متنوعی برای مصرف آن 

موجوداست.
لیمو شیرین ترکیب پرآب و شیرینی از طعم لیمو و قند 
دارد که از آن برای زمستان، میوه ی پرخاصیتی ساخته 
است. وقتی می خواهید از پالپ های زرد و خوشمزه ی 
یا می  به آرامی بجوید  را  یا آن  ببرید و  یک میوه لذت 
لیمو  کنید  تازه مصرف  میوه ی  لیوان آب  خواهید یک 
شیرین را به شما پیشنهاد می کنیم. این میوه عالوه بر 
تأمین آب مورد نیاز بدن، می تواند حس تازگی را به شما 
رابا هم  این میوه  انگیز  تقدیم کند. حاال خواص اعجاب 

مرور می کنیم:
1--  جلوگیری از کم آبی بدن

با وجودی که ممکن است در زمستان کمتر بدنمان دچار 
کم آبی شود؛ اما به جای استفاده از آب میوه های صنعتی 
که چیزی جز قند نصیب بدن نمی کنند، توصیه می کنیم 
در هنگام تشنگی و کم آبی، از آب لیمو شیرین استفاده 
کنید؛ به این ترتیب عالوه بر ویتامین ها و مواد معدنی 
ضروری برای بدن، احتمال ابتال به عوارض کم آبی و بی 

آبی بدن را به حداقل خواهید رساند.
2-- پیشگیری از سرماخوردگی

 c لیموشیرین متعلق به خانواده ی مرکبات است. ویتامین
باالی موجود در این میوه آن را تبدیل به میوه ای ایمنی 
بخش نسبت به ابتال به سرماخوردگی و زکام کرده است.

3-- ایمنی از آرتریت
در  دفاعی  حالت  یک  ث  ویتامین  که  است  شده  ثابت 
می  بنابراین  دارد؛  بافت ها  التهاب  از  ناشی  آسیب  برابر 
تواند به شرایطی مانند استئوآرتریت )آرتریت استخوان( 
و روماتیسم کمک کند خصوصاً در زمانی که سلول های 
ایمنی بخش بدن سبب ایجاد التهاب در بافت ها شده اند. 
همچنین لیمو شیرین منبع نسبتاً غنی از فولیک اسید 

است که در حمایت از استخوان ها و مفاصل نقش دارد.
از  را  مثانه  و  کلیه  که  است  پتاسیم  حاوی  لیموشیرین 
سموم پاک کرده و توانایی از بین بردن عفونت های مثانه 

را دارا می باشد.
4-- کمک به کاهش وزن

به  مایل  دالیلی  به  که  افرادی  نیستند  کم  امروزه 
از  که  می کنیم  توصیه  بنابراین  هستند؛  وزن  کاهش 
در  کنند.  استفاده  غذایی شان  برنامه ی  در  لیموشیرین 
واقع لیموشیرین میان وعده ی مناسبی است که می تواند 
گرسنگی شما را کاهش دهد و انرژی مورد نیاز بدنتان 
را تأمین کرده و سیرتان کند. یک لیموشیرین متوسط 
در حدود ۸۶ کالری انرژی دارد. به عالوه این که حس 
شادابی و طراوت را با آب و طبیعت پالپی اش برایتان 

به ارمغان می آورد. 
5-- درمان زردی

پزشکان همواره مصرف  است که  ای  میوه  لیموشیرین 
آن را به مبتالیان به زردی )یرقان( توصیه می کنند. علت 
بدن  لیموشیرین در  است که  در حالت خنک کنندگی 
ایجاد کرده و به این شکل از عالئمی همچون تب و تهوع 
فرد مبتال می کاهد. لیموشیرین غذای سبکی محسوب 
می شود و راحت هم هضم می شود و بر عملکرد کبد اثر 

مثبت دارد.
6-- جلوگیری از ابتال به اسکوربوت

همه ی ما می دانیم که کمبود ویتامین C می تواند منجر 
بالینی  عالئم  بیماری  این  شود؛  اسکوربوت  بیماری  به 
همچون خونریزی از لثه ها، ترک لب ها، و تب به همراه 
که  است  سی  ویتامین  از  غنی  منبع  لیموشیرین  دارد. 
به کاهش این عالئم کمک می کند. در حدود ۱۰۰ گرم 
لیموشیرین حاوی ۵۰ میلی گرم ویتامین سی است که در 
حدود شصت درصد نیاز روزانه ی بدنتان را تأمین می کند.

7-- محافظت در برابر مشکالت گوارشی
سوء هاضمه و یبوست دو مشکل رایج در میان مشکالت 
تازه  لیموشیرین  مصرف  با  که  هستند  گوارش  دستگاه 
باعث  لیموشیرین  فرد  به  بین می روند. طعم منحصر  از 
آنزیم های  و  می شود  بزاق  کننده ی  ترشح  غدد  تحریک 
می  شوند.  رها  هاضمه  و  گوارش  عمل  کنند ه ی  تسهیل 
به عالوه، لیموشیرین ترکیبی به نام فالوونوئید دارد که 
میزان سطح صفرا و اسید های گوارشی را باال می برد که 
در نهایت به همراه هم به عمل هضم کمک می کنند. 
لیموشیرین منبع بسیار خوبی از پتاسیم است که اسهال 
را بهبود می بخشد درعین حال فیبر موجود در این میوه 

مانع یبوست هم می شود.
8-- بهبود زخم های گوارشی با لیموشیرین

آن ها  دردناکند.  بسیار  مواردی  در  گوارشی  های  زخم 
و  دوازدهه  باشند؛  پراکنده  معده  سراسر  در  می توانند 
مری را هم درگیر کنند. لیموشیرین کمتر حالت اسیدی 
دارد و محیط روده و معده را قلیایی کرده؛ بنابراین مانع 

اسیدیته ی باالی معده می شود.

9-- مبارزه با سرطان به کمک لیموشیرین
در این میوه ترکیبی به نام لیمونوئید وجود دارد که گفته 

می شود بر بهبود سرطان های مختلف مؤثر است. 
10-- سالمت بخشی به پوست و مو

لیموشیرین در صنایع آرایشی هم پرکاربرد است. عصاره ی 
لیموشیرین در بسیاری از محصوالت آرایشی و بهداشتی 
برای تقویت مو، درمان موخوره و شوره ی سر بکار می رود.

ویتامین C موجود در لیموشیرین یکی از دالیلی است که 
پرکاربرد بودن آن را برای درخشان کردن پوست، روشن 
کردن پوست، کاهش آکنه و لک و آب رسانی به پوست 

توجیه می کند.
11-- رفع مشکالت تنفسی

احتقانی  ضد  خواص  لیموشیرین  از  شده  گرفته  روغن 
دارد که به تمیز کردن و از بین بردن مشکالت تنفسی 
کمک می کند. از این روغن در اسپری ها و بخورها استفاده 

می کنند.
لیموشیرین ترکیبی به نام فالوونوئید دارد که میزان سطح 
صفرا و اسیدهای گوارشی را باال می برد که در نهایت به 

همراه هم به عمل هضم کمک می کنند.
12-- باال بردن ایمنی بدن

بهبود دهنده ی عملکرد  لیموشیرین  مصرف مرتب آب 
کلی قلب است. بنابراین به جریان درست و سالم خون 
در بدن کمک می کند و به این شکل به بهبود عملکرد 

سیستم ایمنی بدن هم کمک می کند. 
13-- اختالالت ادراری

از  را  مثانه  و  کلیه  که  است  پتاسیم  حاوی  لیموشیرین 
سموم پاک کرده و توانایی از بین بردن عفونت های مثانه 

را دارا می باشد. 
14-- نقرس

خروج  به  لیموشیرین  در  موجود  اکسیدان های  آنتی 
اسیداوریک و رادیکال های آزاد از بدن کمک می کنند. در 
واقع ویتامین c لیموشیرین به خنثی کردن رادیکال های 

آزاد در بدن می پردازند.

خاصیت های درخشان، برای پاییزوزمستان!] لیموشیرین [ 
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۲۷دقیقه سرانه زمان انجام ورزش
مرکز آمار سرانه زمان انجام ورزش افراد ۱۵ ساله و 
بیشتر کشور در سال ۱۳۹۶ را روزانه ۲۷ دقیقه اعالم کرد 

و افزود: در این سال ۵۱.۱ درصد افراد ورزش کرده اند.  
که  می دهد  نشان  آمار  مرکز  بررسی های  چنین  هم 
 ۱۳ با  بلوچستان  و  سیستان  و  دقیقه   ۳۵ با  گیالنی ها 
دقیقه به ترتیب بیشترین و کمترین سرانه زمان ورزش 
کشور را به خود اختصاص دادند. هم چنین سرانه زمان 

ورزش در پایتخت هر روز ۳۰ دقیقه است.  
 ۱۵.۱ با  فوتبال  و  درصد   ۶۲.۴ با  پیاده روی  و  نرمش 
بیشتر  و  ساله   ۱۵ افراد  عالقه  مورد  رشته های  درصد 

کشور است که در سال ۱۳۹۶ انجام داده اند.  
متوسط ماهانه هزینه ورزش خانوار کشور ۴۰ هزار تومان 
است و خانواده های تهرانی با میانگین ۶۰ هزار تومان 
در ماه، بیشترین هزینه ورزشی را می پردازند و قمی ها 
با پرداخت ۲۲ هزار تومان جزو افرادی هستند که هزینه 
استان ها  سایر  به  ها،نسبت  آن  خانواده  در سبد  ورزش 

ناچیز است.

تیم ملی عربستان مقابل فلسطین 
متوقف شد

تیم ملی فوتبال عربستان در دیدار مقابل فلسطین 
در مرحله دوم انتخابی جام جهانی متوقف شد.

جهانی  جام  انتخابی  دوم  مرحله  دیدارهای  از  یکی  در 
۲۰۲۲ قطر و انتخابی جام ملت های ۲۰۲۳ آسیا در گروه 
چهارم تیم های عربستان و فلسطین در رام اهلل به مصاف 
هم رفتند که این مسابقه در نهایت با نتیجه تساوی بدون 

گل به پایان رسید.
و  سر  گذشته  روزهای  در  فلسطین  در  عربستان  حضور 
و  بود  کرده  پا  به  مسلمان  کشورهای  در  زیادی  صدای 
کرده  انتقاد  عربستان  اقدام  این  از  مختلف  های  گروه 
بودند. در دیگر بازی این گروه ازبکستان امروز موفق شد 

سنگاپور را ۳ بر یک شکست بدهد.
عربستان با این تساوی ۵ امتیازی شد تا بعد از ازبکستان 

که ۶ امتیازی است، در رده دوم جدول قرار بگیرد.

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران 
جا ماند!

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با شکست در دیدار 
بازی های  فینال  به  رسیدن  از  روسیه  برابر  رده بندی 

جهانی بازماند.
در  روسیه  و  ایران  ساحلی  فوتبال  ملی  تیم های  دیدار 
با  ساحلی  ورزش های  جهانی  بازی های  نیمه نهایی  مرحله 

نتیجه ۶ بر ۲ به سود روسیه به پایان رسید.
در وقت نخست این دیدار روسیه عملکرد بهتری از خود 
نشان داد و موفق به زدن ۳ گل به ایران شد. البته بازیکنان 
کشورمان چند موقعیت هم ایجاد کردند که یکی از آن ها 

با واکنش خوب دروازه بان روسیه دفع شد.
روانه  شوت  یک  مختاری  دیدار،  این  دوم  وقت  اوایل  در 
واکنش  یک  با  روسیه  دروازه بان  اما  کرد  حریف  دروازه 
ایران  امان  بی  کرد. حمالت  توپ جلوگیری  از گل شدن 
قیچی  ضربه  که  این  تا  کرد  پیدا  ادامه  دقیقه  چند  برای 
بازی بدون توپ مختاری  با  برگردان محمد معصومی زاده 
ایران  برای  اول  گل  به  تبدیل  روسیه  دروازه بان  اشتباه  و 
شد. پس  از وی محمدعلی مختاری در یک صحنه مدافع 
و دروازه بان روسیه را دریبل زد و در لحظه آخر دروازه بان 
در  اما  داد  انجام  را  کامال مشخصی  مختاری خطای  روی 

کمال تعجب از سوی داور اعالم پنالتی نشد.
چند دقیقه بعد مختاری با ضربه قیچی برگردان گل زیبای 
بر ۲ شد.در  نتیجه ۳  به ثمر رساند و  ایران  برای  دیگری 
وقت سوم که ایران سعی در تساوی بازی داشت گل های 
روسیه روی ضد حمله ها افزایش پیدا کرد و نتیجه پایانی 

بازی را به ۶ بر  ۲ تغییر دادند.

سیاوش بهبود یدو کلمه حرف ورزشی

 پرونده مسابقات جهانی والیبال در حالی بسته شد که ظاهرا 
کارشناسان این ورزش در ایران، انتظارات برآورده نشده ای ازتیم 
ملی کشورمان داشتند و نسبت به آنچه روی داده است منتقد 
هستند و برای آینده تیم ملی کشورمان بیمنا کند. بنبر گزارش 
رسانه ها؛ تیم ملی ایران در یازدهمین و آخرین بازی خود در جام 
جهانی والیبال به مصاف لهستان رفت و با نتیجه سه بر صفر 
باخت. سه ست این بازی با امتیازات ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ 

بر ۱۶ به سود لهستان به پایان رسید.
ایگور کوالکوویچ در این بازی تیم خود را با ترکیب اولیه جواد 
کریمی، پوریا یلی، مسعود غالمی، علی شفیعی، میالد عبادی پور، 

امیرحسین اسفندیار و محمدرضا حضرت پور به میدان فرستاد.
در سوی دیگر میدان، لهستان بازی را با ترکیب میخال کوبیاک، 
ویلفردو لئون، متئوژ بینیک، کارول کالس، فابین درژیژگا، ماسژ 

موساژ و پاول زاتورسکی شروع کرد.
با این نتیجه، ایران جام جهانی را با ۷ باخت، ۴ برد و ۱۲ امتیاز 
مسابقات  دوم  مقام  به  برد،   این  با  هم  لهستان  برد.  پایان  به 
رسید و پایین تر از برزیل و باالتر از آمریکا قرار گرفت و صاحب 

مدال نقره شد.
● ست اول )ایران 18 - لهستان 25(

قابل پیش بینی بود که لهستان تیم برتر این مسابقه باشد. ایران 
پس از شکست های متعدد روزهای قبل، با روحیه ای پایین وارد 
زمین شد و در مقابل، لهستان برای قطعی کردن مدال نقره خود، 
انگیزه زیادی داشت. ایران بازهم ترکیب خود را تغییر داده بود 
ولی لهستان با همه توان بازی می کرد. شاگردان ویتال هینن در 
تیم ملی لهستان، در زدن اسپک بسیار کم اشتباه بودند و بدون 
دردسر در ست اول به پیروزی رسیدند. ایران در ست اول حتی 
یک امتیاز هم با اشتباه حریف به دست نیاورد، درحالی که پنج 

امتیاز مستقیم با اشتباهات خود به حریف تقدیم کرد.
● ست دوم )ایران 18 - لهستان 25(

لهستان ست را با اقتدار آغاز کرد و خیلی زود با نتیجه ۶ بر 
را  خود  استراحت  وقت  نخستین  کوالکوویچ  تا  افتاد  پیش   ۲
درخواست کند. پس از این وقت استراحت شرایط تا حدودی به 
سود ایران تغییر کرد و بازی در امتیاز ۸ به تساوی کشیده شد. 
سرانجام در امتیاز ۱۰ بر ۹، برای نخستین بار در این بازی ایران از 
حریف خود پیش افتاد. این بار نوبت هینن بود که وقت استراحت 
بگیرد و توانست دوباره روند بازی را به سود تیمش عوض کند. 
وقت استراحت فنی دوم در امتیاز ۱۶ بر ۱۳ به سود لهستان 
اعالم شد. هرچه به اواخر ست نزدیک می شدیم، لهستان در زدن 
اسپک و سرویس عملکرد بهتری ارائه می داد و در مقابل تعداد 
اشتباهات در بازی ایران بیشتر می شد. همین موضوع فاصله را 
بیشتر کرد تا در نهایت فاصله هفت امتیازی ست اول تکرار شود.

● ست سوم )ایران 16 -- لهستان 25(
از  بینیک  و  کوبیاک  شد.  سوم  وارد ست  تغییر  با ۲  لهستان 
زمین بیرون رفتند تا الکساندر اسلیوکا و یاکوب کوچانوفسکی 
در ترکیب اصلی قرار بگیرند. لهستان در این مسابقه به شکل 
تحسین برانگیزی کم اشتباه بود. در حالی که به نظر می رسید 
ایران خود را از پیش بازنده می بیند و بدون روحیه و انگیزه برد 
وارد زمین شده است. تعداد اشتباهات ایران زیاد بود و لهستان هم 
با دفاع روی تور عالی، خیلی راحت حمالت ایران را به امتیازی 
برای خود تبدیل می کرد. در کل مسابقه،  ایران فقط ۷ امتیاز با 
اشتباهات حریف کسب کرد که نشان می داد لهستان چه عملکرد 
کم نقصی ارائه کرده است. ایران در این ست هم باخت و در پایان 

مسابقه شاهد جشن کسب مدال نقره لهستان بود.
والیبال  رقابت های  دوره  چهاردهمین  پرونده  ترتیب،  این  به 
جام جهانی در حالی بسته شد که برزیل برای سومین دوره جام 
قهرمانی را باالی سر برد و ژاپن به عنوان میزبان جام، بهترین تیم 

آسیا لقب گرفت.
تیم ملی والیبال برزیل در حالی برای سومین بار جام قهرمانی 
را باالی سر برد که در ۱۱ بازی جام حتی یک شکست نداشت 
و یک روز مانده به پایان رقابت ها با اقتدار عنوان قهرمانی را 

کسب کرد.
 تیم ملی لهستان که با ۲۴ بازیکن در رقابت ها شرکت کرد با 
شکست تیم ملی ایران با یک اختالف امتیاز بهتر نسبت به آمریکا 

عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد.
این جام  با ستاره هایش در  قهرمانی که  آمریکا مدافع عنوان   

حضور داشت، در جایگاه سوم قرار گرفت.
تیم ملی روسیه که با ۶ قهرمانی پرافتخارترین تیم جام به شمار 
می رفت با بازیکنان جوان گام در رقابت ها گذاشت تا بازیکنان 
آینده دارش را برای المپیک ۲۰۲۰ آماده کند. روس ها در پایان 

در رده ششم قرار گرفتند.
تیم ملی ژاپن میزبان مسابقات با قرار گیری در جایگاه چهارم 
آسیایی  تیم های  بین  را در  نتیجه  بهترین  بندی،  رده  جدول 
تیم های  ترتیب  به  استرالیا  و  ایران  شکست  با  و  کرد  کسب 
قهرمان و نایب قهرمان آسیا زنگ خطر را در والیبال آسیا برای 

ایران به صدا در آورد.
استرالیا، نایب قهرمان آسیا با دو پیروزی و ۹ شکست در بین 
تیم  بدترین  تا  گرفت  قرار  یازدهم  مکان  در  حاضر  تیم   ۱۲

آسیایی جام باشد.
تیم  و  می شود  برگزار  سال  چهار  هر  جهانی  جام  رقابت های   
ملی والیبال ایران در چهارمین حضورش در جام جهانی عنوان 
هشتمی دوره گذشته را تکرار کرد. تیم ملی  در سال ۱۹۹۱ 
یازدهم، در جام جهانی ۲۰۱۱ نهم و در سال ۲۰۱۵ هشتم شد.

تیم ملی مصر، قهرمان قاره سیاه در این دوره از رقابت ها فقط به 
دو پیروزی رسید که این دو برد مقابل تیم های ایران و استرالیا، 

به ترتیب قهرمان و نایب قهرمان آسیا رقم خورد.
برخالف ادوار گذشته جام جهانی، این دوره اهمیتی در کسب 
جواز المپیک نداشت و فقط پاداش های دالری و امتیاز رنکینگ 

جهانی حائز اهمیت بود.
فدراسیون  برای  دالر  هزار   همراه ۳۰  به  دالر  هزار   ۶۰۰ ■■
پاداش تیم نخست،  ۳۰۰ هزار دالر برای تیم دوم به همراه ۱۵ 
و  تیم سوم  برای  دالر  هزار  و ۱۰۰  فدراسیون  برای  دالر  هزار 
۱۰ هزار دالر برای فدراسیون پاداش اهدایی بود. هم چنین تیم 
قهرمان نیز ۱۰۰ امتیاز کسب کرد که در رنکینگ فدراسیون 

جهانی والیبال تاثیر گذار است.
ایران تا کنون سه بار در جام جهانی والیبال شرکت کرده است. 
تیم ملی والیبال ایران در سال ۱۹۹۱ یازدهم، در جام جهانی 

۲۰۱۱ نهم و در سال ۲۰۱۵ هشتم شد.
با آنچه از نتایج حضور ایران دردوره های گذشته می فهمیم، تیم 
ملی طی این سال ها درجا زده و نتوانسته گامی به جلو بردارد 
درحالی که با توجه به تربیت نیروهای جوان با کمک سرمربی 
کنونی تیم، توقع از تیم ملی والیبال کشورمان اگر نه قهرمانی، که 
ایستادن برروی یکی ازسکوهابوده است.این ناکامی و توقف در 
جای قبلی زمانی تاثر آورتر می شود که تیم کشورمان که عنوان 
قهرمانی آسیا را با خود داشته است در برابر تیم مصرکه در این 
بازی ها به رتبه یازدهم دست پیدا می کند شکست سختی را 

متحمل می شود.
می شود،  دیده  ملی  تیم  بازی های  نتایج  در  که  اعوجاجی 
می تواندنشانه آن باشد که علی رغم تربیت خوب بازیکنان، در 
هنگامه بازی تصمیمات درست اتخاذ نشده است و همان طورکه 
سرمربی تیم خود نیز اذعان کرده، بازی ها منجربه خستگی و 
در  کوالکوویچ  ایگور  چنانکه؛  است.  شده  تیم  وادادگی  ناگزیر 
نشست خبری بعد از بازی مقابل لهستان گفته است: می توانستیم 
چیزهای زیادی در این بازی بیاموزیم چون بازیکنان ما مقابل 
زمان  این  در  شاید  گرفتند،  قرار  دنیا  تیم های  هترین  از  یکی 
لهستان بهترین تیم باشد هر چند که مدال نقره را کسب کردند. 
در بخش هایی از بازی خیلی تحت تاثیر لهستان قرار گرفتیم یا 
شاید ممکن است پس از این تورنمنت طوالنی خسته شده باشیم.

وی ادامه داد: اغلب بازیکنان جوان خسته هستند و همین باعث 
شد اتفاقات خاصی در بازی رخ دهد. امروز آن ها فرصت این را 
داشتند تا مقابل بهترین تیم جهان بازی کنند و نمی توانند انرژی 

خود را تا بازی آخر به دست آورند. ولی در پایان درک می کنم 
این را چون برخی از بازیکنان آسیب داشتند  برخی بد ون تجربه 
و برخی آماده سازی خوبی برای این تورنمنت نداشتند. فکر کنم 

این بازی مهم بود چون لهستان مدال نقره را جشن گرفت.
■■ تحلیل یکی از رسانه ها در مورد عملکرد تیم ملی والیبال 
گرچه لبه تیز انتقاد را متوجه سرمربی می کند اما چندان از مسیر 

انصاف خارج نمی شود. با هم نظرات رسانه را بخوانیم:
سرمربی مونته نگرویی والیبال ایران با اصرار و پا فشاری خود از 
تیم خسته در جام جهانی استفاده کرد و برخالف انتظاری که 

وجود داشت نتوانست جایگاه مناسبی را کسب کند.
 چهاردهمین دوره رقابت های جام جهانی والیبال پایانی تلخ و نا 
امید کننده برای والیبال ایران داشت و در سالی که ایران بهترین 
شانس را برای روی سکو رفتن داشت با ۷ شکست، ۴ پیروزی و 

۱۲ امتیاز به کارش پایان داد.
تیم خسته ایران پس از پشت سر گذاشتن تورنمنت های پرفشار 
بازی های آسیایی، قهرمانی جهان، لیگ ملت ها، مرحله نخست 
انتخابی المپیک و قهرمانی آسیا بار دیگر با تیم اصلی راهی جام 
جهانی شد. کوالکوویچ با آغاز جام، تیم اصلی را روانه زمین کرد 
تا دو شکست مقابل تیم سوم روسیه و تیم نه چندان مطرح 
مصر داشته باشد. پس از این شکست کوالکوویچ لب به اعتراف 
گشود و در نشست خبری اعالم کرد تیم خسته است و نیاز به 

انرژی دارد!
که  پذیرفت  را  حقیقت  زمانی  ایران  نگرویی  مونته  سرمربی 
خبرگان  و  کارشناسان  توصیه  رغم  علی  کوالکوویچ  بود.  دیر 
والیبال اعتنایی به استفاده از جوانان در لیگ ملت ها و قهرمانی 
آسیا نداشت تا پس از دو شکست در آغاز جام جهانی آن هم 
مقابل تیم سوم روسیه و تیم مصر بپذیرد که تیم اصلی نیاز به 

استراحت دارد.
همین دو شکست کافی بود تا توفیق اجباری نصیب بازیکنان 
جوان و آینده دار والیبال ایران مانند علی اصغر مجرد، پوریا 
یلی، جواد کریمی و امیر حسین اسفندیار شود و حتی مجرد 
گیرد. قرار  مدافعان جام  برترین  دوم  رده  در  بتواند  ۲۲ ساله 

قرا  کانادا  مقابل  جام  بازی  سومین  در  که  جوانی  بازیکنان 
گرفتند و نخستین برد ایران را کسب کردند. دومین برد نیز 
مقابل استرالیا با همین جوانان کسب شد. جوانانی که اگر در 
قهرمانی آسیا هم مقابل استرالیا قرار می گرفتند توانایی پیروزی 

و قهرمانی در آسیا را داشتند.
جوانان والیبال ایران با وجود توانایی باالی فنی اما گاهی د چار 
اشتباهاتی نیز شدند، اشتباهاتی که در بازی مقابل تیم قدرتمند 
برزیل مشاهده شد و حسرت این که اگر بازیکنان جوان در لیگ 
ملت ها به کار گرفته می شدند شاید با پختگی بیشتر حتی توانایی 

شکست تیم برزیل و دیگر قدرت های والیبال را نیز داشتند.
در سالی که والیبال ایران با وجود ترکیب اصلی و بازیکنان با 
وجود  عدم  اما  داشت  سکو  کسب  شانس  دار  آینده  و  انگیزه 
سرمربی با جسارت باعث شد تا والیبال ایران شکست های بدی 
داشته باشد. شاید بدترین شکست مقابل ژاپن رقم خورد و زنگ 

خطر در آسیا نیز برای ایران به صدا در آمد.
تیم ملی والیبال ایران دی ماه سال جاری باید در مرحله پایانی 
انتخابی المپیک برای کسب سهمیه با رقبای آسیایی بجنگد تا 
آورد. در  به دست  را  المپیک  بار جواز حضور در  برای دومین 
باید ریکاروی خوبی  بازیکنان  المپیک  انتخابی  فاصله ۳ ماه تا 
پایانی سال  ماه های  تا  مهیا شوند  روحی  نظر  از  و  داده  انجام 
۹۸ با کسب جواز المپیک به شیرینی برای هوادران و جامعه 

والیبال همراه شود.
امید  باخت و  به سرمربی خود  را  ایران جام چهاردهم  والیبال 
می رود کوالکوویچ با مهره های خوبی که در اختیار دارد کمی 
جسارت به خرج داده و در زمان هایی که تیم به کمک مربی خود 
نیاز دارد با تعویض ها و تایم اوت های به موقع به کمک تیم بشتابد 
نه این که همچون یک تماشاگر نظاره گر بازی باشد. کوالکوویچ 
در این مسابقات از تیم خسته ایران در جهان والیبال رونمایی 

کرد و این تنها کاری بود که انجام داد.
بازی های  در  آمده  بدست  تلخ  تجربیات  با  باشیم  امیدوار  باید 
بهتری  برنامه ریزی  آینده  برای  تیم  ژاپن، مسووالن  جهانی در 
داشته باشند و شجاعت در تصمیم گیری را نیز در هدایت تیم 

مد نظر قرار دهند!

آونگ میان بد و بدتر!
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 --- نیم نگاه ---

}به مناسبت روز جهانی عصای سفید -- ۱۵ اکتبر یا۲۳  
مهر،  روزعصای سفید  در سراسر جهان است{

که  است،  ملی  روز  یک  این  آمریکا،  متحده  ایاالت  در 
اولین بار در سال ۱۹۶۴ نام گذاری شد. روز عصای سفید 
گرفته  نابینا جشن  افراد  دستاورد های  تا  است  فرصتی 
شود. اما این روز را چرا عصای سفید نام گذاشته اند؟ زیرا 
عصای سفید ابزار بسیار مهمی برای حرکت افراد نابینا 
قرن  شاید  آن هاست.  استقالل  نماد  چنین  هم  و  است 
قرار  استفاده  مورد  نابینا  افراد  توسط  عصا   که  هاست 
بیستم معرفی  اوایل قرن  اما عصای سفید در  می گیرد 
قابل  بهتر  تا  به رنگ سفید رنگ کردند  را  شد. عصاها 
نکته  و  دارد  متنوعی  انواع  سفید  عصای  باشند.  رویت 
مهم این است که به فرد نابینابرای رفت و آمداستقالل  
باراک  آمریکا،  جمهور  رئیس   ۲۰۱۱ سال  در  می دهد. 
برای  برابری  روز  عنوان  به  سفید  عصای  روز  از  اوباما  
جای  همه  در  سفید  عصای  روز  در  برد.  نام  نابینایان 
جهان تالش هایی برای آگاهی رسانی به عموم مردم در 
مورد مشکالت و نیازهای نابینایان در جامعه  انجام می 
پیاده روی و فعالیت اجتماعی  برنامه های مفرح  شود. 
گروهی برای نابینایان  برگزار می شود . داشتن روزهایی 
به ما کمک  به موضوعاتی خاص  برای پرداختن  خاص 
می کند رفته رفته کیفیت زندگی افراد با نیاز خاص را 

بهبود بخشیم اما چگونه؟  
نامگذاری این روز به"عصای سفید" و نه "روز  اهمیت 
بر  روز  این  تاکید  است.  استقالل  مساله  نابینایان" 
استقالل افراد نابینا را بشناسیم. در اصل، اولین بار این 
نابینایان  موفقیت  که  شد  نامگذاری  دلیل  این  به  روز 
انجام سفرهای  مستقل و تنها، جشن گرفته شود  در 
قوانین  تصویب  برای  گری  مطالبه  به  آغاز  آن ها  و 
حمایتی از طریق فدراسیون ملی نابینایان کرد ند. بعد 
نابینا  افراد  برای  استقالل  به رسمیت شناختن حق  از 
سفید  عصای  خود  به  آن،  به  دستیابی  برای  تالش  و 
می رسیم. همه ما باید عصای سفید را بشناسیم. عصای 
سفید نشانه  قانونی فرد نابینا یا کم بینا است. خصوصا 
دست  در  سفید  عصای  دیدن  با  رانندگی،  هنگام  در 
فرد باید بدانیم که او خودرو مارا نمی بیند و با آگاهی 
فرد دهیم.  به آن  را  تقدم  این موضوع، حق  به  نسبت 
نابینا  افراد  به حفظ سالمت  عملکرد،  و  آگاهی  این  با 
در جامعه کمک کرده ایم. ممکن است بر عصای سفید 
تنها  ندارد  اهمیتی  نوارها  این  ببینیم.  رنگی  نوارهای 
نابینا  فرد  این  می گوید  ما  به  که  است  عصا  سفیدی 
سفید  عصای  کسی  دستان  در  اگر  است.  بینا  کم  یا 
تنها  و  او می خواهد مستقل حرکت کند  یعنی  ببینید 
توانید  می  شما  بخواهد  کمک  شما  از  که  صورتی  در 
در  سفیدش  عصای  با  که  شخصی  کنید.  کمک  او  به 
حال تردد است این نشانه را می دهد که من به تنهایی 

توانایی حرکت را دارم. 
سنین  در  سازی  فرهنگ  و  آموزش  که  آنجایی  از 

کود کی بسیار تاثیر گذار است، خوب است که در این 
روز اطالعاتی از عصای سفید و نابینایان به د انش آموزان 
یاد  کودکان  به  که  د ید م  جایی  در  اید ه ای  شود.  داده 
ساده  بسیار  کار  بسازند.  سفید  عصای  مد اد  با  می داد 
ای بود؛ با چسباندن کاغذ سفید به دور مداد و بستن 
نوارهای قرمز رنگ دور آن، این کودکان با عصای سفید 

آشنا می شوند. 
فعالیت مهم دیگری  که باید در این روز نمادین انجام 
بینا است.  نابینا و کم  افراد  از تالش های  دهیم، تجلیل 
کسانی که برای بهبود وضعیت زند گی و کسب د ستاورهای 
بزرگ تالش کرده اند و با تمام موانع توانسته اند بجنگند. 
از زمان نام گذاری این روز، افراد نابینا  در جهان به طور 
مرتب و خستگی ناپذیر قدرت تحرک و استقالل خود را 
بهبود داده اند. شاهد آن هستیم که افراد نابینا بیش از 
پیش سفر می کنند، این حجم از تقاضا به حد ی است که 
موزه های مناسب افراد نابینا در جهان ایجاد شده است. 
چاپگرهای  همچون  جدید  تکنولوژی های  از  استفاده  با 
سه بعدی -- که اشیا را شبیه سازی می کند، به قول یک 
فعال حقوق نابینایان، که خود نابیناست؛ "نابینایان قادر 
به رفت و آمد، حرکت و پویایی، حضور داشتن در جامعه 
و رقابت با سایر افراد جامعه هستند".  تنها کافیست همه 

ما این حضور را تسهیل کنیم.
یا  دسترس پذیر  گردشگری  موضوع  به  بخواهیم  اگر 
باشد  مفید  شاید  کنیم.  رجوع  همه  برای  گردشگری 
مورد  در  نکاتی  سفید  عصای  جهانی  روز  بهانه  به 
را  بینا  نابینا و کم  با گردشگران  ارتباط  برقراری  نحوه 
مرور کنیم. این نکات می تواند برای کارکنان هتل ها و 

تورلیدرها و راهنمایان موزه ها مفید باشد.
■■ در هنگام مالقات با افراد نابینا و کم بینا خودتان 
نام کامل معرفی کنید ، اسم آن ها را بپرسید و   با  را 

همیشه آن ها را با نام،  مورد خطاب قرار دهید.
دارای  افراد  کنید.  صحبت  بلند  نیست  نیازی   ■■
صحبت  عادی  خیلی   ، نیستند  ناشنوا  بینایی  اختالل 

کنید.
اختالل  به  مبتال  افراد  که  باشید  داشته  بخاطر   ■■
بینایی نمی توانند به همان نکات که با حس بینایی درک 
می شود تکیه کنند. حتماً هرگونه افکار یا احساسات را 

کالمی  و با جزییات توصیف کنید.
■■ آنچه را می بینید توصیف کنید. هنگام توصیف یک 
از  موزه،  در  اشیاء  و  نقاشی  نمایشگاه،  خاص،  محیط 
است   ممکن  که  آنجا  تا  کنید،  استفاده  خاص  کلمات 
نقاشی،  د ر  تصاویر موجود  از همه جزئیات یک شیء، 
ساختار یک سالن یا یک ساختمان توضیحی ارائه دهید.

■■ به گردشگر اجازه دهید هر زمان  که امکان داشته 
باشد، اشیاء، کف، دیوارها را لمس کند و محیط را به 
عمیقتر  دیگر   موارد  و  مبلمان  گیاهان،  بوهای  وسیله 
را  خود  حواس  ممکن  حد  تا  کنید  سعی  کند.  حس 
اگر  شنوایی.  و  المسه  حس  خصوص  به  کند،  درگیر 
می خواهید فرد نابینا چیزی را لمس کند، به او بگویید 
که چیست و با دست خود، او را راهنمایی کنید. زمان 
کافی برای نشان دادن ساختمان و به یاد سپردن آن 

قرار دهید.
یا  از کلمات "این"  در سخنان خود دقیق باشید.   ■■
که  نیست  اطالعاتی  این   -- نکنید  استفاده  جا"  "آن 
روش  از  آن  جای  به   -- باشد  مفید  نابینا  فرد  برای 
توصیفی مانند" ۵ متر در جلوی ما، یک  صندلی وجود 

دارد" استفاده کنید.
خجالت  "دیدن"  فعل  با  عبارات  از  استفاده  از   ■■
نکشید، مانند" همان طور که می بینید، بعداً می بینید، 
خوشحالم که شما را می بینم، من هرگز چنین چیزی 
را ندیده ام". افراد دارای نقص بینایی آن را توهین آمیز 

نمی دانند.
■■ در صورت نیاز به ترک حضور خود، به فرد ی که دارای 
اختالل بینایی است بگویید که محل را ترک می کنید. فکر 

نکنید ممکن است او متوجه رفتن شما نشود.
فرد  استفاده  مورد  متعلقات  و  اشیا  می توانید  تا   ■■
نابینا را جابه جا نکنید زیرا محل قرارگیری هر چیز را 
را گم  آن ها  با جابه جابه جایی،  و  به خاطر سپرده اند 
می کنند. برای مثال کارکنان خانه دار هتل نباید محل 

شامپو صابون و... را تغییر دهند. 
■■ اگر با فرد نابینا راه می روید، سعی کنید با یک سرعت 
بدهید مثل  و آدرس های دقیقی  هماهنگ حرکت کنید 
این که: "حاال به چپ می پیچیم، یک پله پایین می رویم". 

اگر تنها بگویید پله! هیچ کمکی نمی کند. 
خواست،  کمک  حرکت  برای  نابینا  شخص  اگر   ■■

اجازه د هید بازوی شما را بگیرد.

اجرای قانون حمایت از معلولین 
در دستگاه ها 

اجرای  راستای  منتشرشده،در  گزارش های  بنابه 
آمده  آن  در  که  معلولین،  از  حمایت  ۲۸قانون  ماده 
ساعت  مکلفند  مشمول  دستگاه های  تمامی  است؛ 
کارهفتگی شاغالن دارای معلولیت شدید و خیلی شدید 
را ۱۰ساعت کاهش دهند، چون در دانشگاه پیام نور این 
قانون اجرا نمی شده، با شکایت یکی از اعضاء به دیوان 
نتیجه حاصل  این موضوع،  پیگیری  برای  اداری  عدالت 
این  مالی  و  اداری  دستورمعاونت  با  که  است  این  شده 
افراد  برای  فوق  قانون  باید  استان ها،  تمامی  به  دانشگاه 

معلولیت شدید و خیلی شدید اجرا گردد.

نیازهای نابینایان درشهر
اعتماد رییس هیات مدیره موسسه خیریه  محمد 
نیازمند  چیز  هر  از  بیش  نابینایان  گفت:  سفید  عصای 
فرهنگ سازی و آموزش جامعه و همین طور مناسب سازی 

معابر و تامین وسایل نقلیه عمومی مناسب هستند.

تورگردشگری برای معلوالن
جانبازان  و  معلوالن  گردشگری  پاراتور  اولین 
میزبانی  به  تهران  هفته  مناسبت  به  تهران  شهرداری 
معلوالن  تشکل های  مشارکت  و   ۴ منطقه  شهرداری 
روز  و جانبازان،  معلوالن  از  نفر  از ۱۰۰  بیش  با حضور 

پنجشنبه ۱۸ مهر ماه ۹۸، برگزار گردید. 
مهندس  شهرداری،  پاراتور  اولین  برگزاری  حاشیه  در 
محمد دوست شهردار منطقه۴ تهران در جمع خبرنگاران 
گفت: تالش کردیم برای سهولت تردد معلوالن و جانبازان 
را  بوستان ها  و  معابر  مانند  شهری  راه های  از  بسیاری 
مناسب سازی کنیم و بوستان ملل از جمله مواردی بود 

که مناسب سازی شد.
در این پاراتور نیم روزه، ضمن ایراد سخنرانی و اجرای 
دکلمه، از عمارت های ییالقی عین الدوله در )شمال غربی 
ارباب هرمز در )شمال شرق  منطقه ۴تهران( و عمارت 
منطقه ۴ تهران( بازدید بعمل آمد و در پایان، مراسم به 
بودن  توانمند  بیان  هدف  با  باد باد ک ها،  درآوردن  پرواز 
بلند، در محوطه  اهداف  افراد دارای معلولیت و داشتن 

پارک پلیس توسط اعضای پاراتور انجام پذیرفت.

در شهِر کودکان، خبری از پل عابر 
نیست

آن ها  می خواهند.  پیاده  عابر  کشی  خط  کودکان 
می خواهند در شهر راه بروند، می خواهند امنیت داشته 
از  کودکان  نشوند.  عابر  پل های  ناامنی  قربانی  و  باشند 
نوزادی که در کالسکه جابه جا می شود، در شهر جایی 
ندارند و والدین آن ها با دشواری در شهر تردد می کنند.

عابر  گذرگاه های  بازنگری  برای  پیشنهادی  طرح  یک 
در  کودک  دوستدار  شهر  رویای  به  می خواهد  پیاده، 
زمینه حق دسترسی امن و ایمن کودکان به شهر، جامه 
ایمنی  با امنیت و  عمل بپوشاند و شهری بدون مانع و 

عبور برای کودکان فراهم کند.

سرمایه گذاری  معاون  اربابی  حسین  خبری  نشست 
با  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزارتخانه 

حضور مدیران کل این معاونت برگزار شد.
جنس  از  معاونت  این  حرف های  که  آن  به  اشاره  با  وی 
نیز  مواقع  برخی  و  تصدی گری  گاه  و  نظارتی  حمایتی، 
سرمایه گذاران  که  ایرادی  بزرگترین  گفت:  است،  نامعلوم 
اما  ما حمایت می خواستند  از  بود که  ما می گرفتند آن  از 
لحاظ  به  بلکه  نیست  مدنظر  مالی  بخش  در  حمایت  این 
درصدد  رو  این  از  است  مدنظر  مجوزها  صدور  فرآیند 
راه  سر  موانع  ورفع  اداری  بورکرواسی  و  فرآیندها  کاهش 
انجام  تسریع  مجوزها  صدور  در  و  برآمدیم  سرمایه گذاران 
دادیم چنانچه در حال حاضر میانگین زمان صدور موافقت  
از ۱۶ ماه به یک ماه رسیده است و می خواهیم به کمتر از 

یک هفته برسد.
تا  است  آن  درصدد  نیز  حقوقی  حوزه  داد:  ادامه  او 
پرونده های مطرح شده در سه حوزه تحت نظارت را مورد 
نامه  هزار   ۲۰ از  بیش  تاکنون  چنانچه  دهد  قرار  بررسی 
تا  شد  سبب  فعالیت ها  این  تمام  شده  داده  پاسخ  حقوقی 
در  و  باشیم  فرهنگی  میراث  تخریب  شاهد  کمتر  امروزه 
برخی از شهرها مانند یزد، تخریب میراث فرهنگی به صفر 
رسیده است چراکه با اقتصادی کردن بهره برداری از بناهای 

تاریخی راه را برای حفاظت از میراث فرهنگی هموار کردیم.
اربابی در ادامه به بحث زیرساخت ها اشاره کرد و گفت: هر 
چند منابع بود جه ای ما بسیار محدود است اما با بخشنامه ها 
زیرساخت ها هدایت کنیم  به سمت  را  منابع  سعی کردیم 
و  سمن ها  داریم.  نیز  را  دستگاه ها  مشارکت  میان  این  در 
سازمان های مردم نهاد نیز طی این سال ها توسعه یافته اند و 
اکنون حدود ۹۰۰ سمن شناسایی شده اند و موافقت شده 

فعالیت تصدی گری به سمن ها واگذار شود.
معاون سرمایه گذاری با اشاره به بحث جذب سرمایه گذاران 
خاطرنشان کرد: در حوزه جذب سرمایه گذار عوامل داخلی 
و خارجی مدنظر است. نمی توانیم بگوییم که فضای ایران 
هراسی به وجود آمده در جذب گردشگران خارجی بی تاثیر 
بود اما اتفاق خوبی که در حوزه گردشگری شاهد هستیم 
حوزه  این  در  را  سرمایه گذاران  استقبال  که  است  آن 
شاهدیم که بی سابقه بوده است. با توجه به آن که در حوزه 
گردشگری ورودی با ۴۲ درصد رشد روبه رو بودیم حضور 
سرمایه گذاران در این حوزه بیشتر شده است که این حضور 

بخش بوم گردی و هتل بوتیک بیشتر است.
اربابی با اشاره به ساخت ۲۴۵۱ پروژه تاسیسات گردشگری 
که با سرمایه ای حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در جریان 
یک  پروژ ه ها  این  انجام  برای  سرمایه  تمام  از  گفت:  است، 

دهم آن هم وام از سوی ما نیست و در واقع می توان گفت 
چنانچه  شده،  انجام  خصوصی  بخش  توسط  سرمایه  تمام 
رشد ساخت هتل های پنج ستاره در دولت دوازدهم به ۴۰۰ 
درصد رسیده و اکنون ۴۴ هتل پنج ستاره و ۳۷ هتل چهار 

ستاره شروع به ساخت کرده اند.
دالر  میلیون   ۸۰۰ و  میلیارد  یک  حدود  اربابی،  گفته  به 
ساخت  تا  هتل  از  خارجی  سرمایه گذاران  جذب  حوزه  در 
از  مجتمع در حوزه گردشگری شاهد هستیم حتی برخی 
سرمایه گذاران خارجی درصدد خرید سهام استارت آپ های 
در  مشکالتی  با  میان  این  در  البته  برآمده اند  گردشگری 

حوزه نقل و انتقال پول روبه رو هستیم.
در  که  چالش هایی  بزرگترین  از  یکی  کرد:  خاطرنشان  او 
حزوه گردشگری با آن روبه رو هستیم تغییر نگاه حاکمیت 
و جامعه مدنی به حوزه گردشگری است و ما نیازمند تغییر 
می گوییم  چند  هر  هستیم  گردشگری  به  نسبت  نگرش 
اما  بازمی کند  را  خود  جای  اقتصادی  حوزه  در  گردشگری 
نگرش  این  باید  ما  است.  وابسته  نفت  به  ما  اقتصاد  هنوز 

را تغییر دهیم.
سرمایه گذاری  و  گردشگری  توسعه  برای  شد:  یادآور  او 
نیازمند امنیت قضایی هستیم و باید بتوانیم اشتغال پایدار 

ایجاد کنیم

گردشگری دسترس پذیرشمیم عطایی

عصای سفید نماد استقالل!

رشد ساخت هتل های پنج ستاره به 400 درصد رسید
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کشورهای  نفت  تولید  مجموع  صفحه1 :  از  ادامه 
گاز  تولید  در  است.  تن  میلیون   ۶۳۴ حدود  عضو 
 ۷۴۵ حدود  تولید  با  عضو  کشورهای  مجموع  نیز 
به  را  جهان  گاز  تولید  دوم  رتبه  مترمکعب،  میلیون 
کشاورزی  تولیدات  ارزش  داده اند.  اختصاص  خود 
تولیدات کشاورزی جهان و  اتحادیه  ۵.۵ درصد کل 

معادل ۱۲۳.۹ میلیارد دالر است.
این کشورها در زمینه تولید استیل، کودهای معدنی 
هستند.  جهان  برتر  تولیدکننده  پنج  نیز از  چدن  و 
به شبکه  زیرساختی  و  زیربنایی  امور  نظر  از  اتحادیه 
هزار   ۱۷۱۲ و  کیلومتری  ۱۰۹هزار  از  بیش  ریلی 
قزاقستان  چنین،  هم  دارد.  دسترسی  جاده  کیلومتر 
میانه،  به عنوان هاب صادرات مجدد چین در آسیای 
نقش مهمی در شبکه توزیع و لجستیک اتحادیه دارد.

پاشینیان،  نیکول  دعوت  به  روحانی  رئیس جمهور 
اجالس  در  شرکت  برای  و  ارمنستان  نخست وزیر 
سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا، دوشنبه همراه با یک 
ارمنستان  ایروان رفت.  به  اقتصادی،  و  هیات سیاسی 
تا پایان سال میالدی جاری، ریاست دوره ای اتحادیه 
بین  در  ارمنستان  اهمیت  به عالوه،  دارد.  برعهده  را 
بیشتر  ایران  برای  آنجایی  از  اتحادیه  کشورهای عضو 
ایران  با  که  اوراسیاست  تنها کشور عضو  که  می شود 

مرز خاکی دارد.
و  ایران  مشترک  اتاق  رئیس  یاریجانیان،  هرویک 
ارمنستان درباره سفر رئیس جمهور و هیات اقتصادی 
گفت: فعاالن اقتصادی و بخش خصوصی تأکید دارند 
فرامنطقه ای  و  منطقه ای  پیمان های  به  پیوستن  که 
به ویژه در شرایط فعلی کشور، بسیار با اهمیت است، 
اما وقتی حاکمیت به دنبال این است که خود را به 
که  نداریم  انتظار  کند،  الحاق  منطقه ای  پیمان  یک 
بخش  به  اطالعاتی  بماند؛ نه  مغفول  بخش خصوصی 
خصوصی داده شود و نه مشورتی از بخش خصوصی 

گرفته شود.
پیشرفته  کشورهای  در  گفت:  ادامه  در  یاریجانیان 
به چنین  پیوستن  برای  وقتی  آلمان،  مانند  اقتصادی 
بخش  مشارکت  می شود،  برنامه ریزی  پیمان هایی 
خصوصی و هم چنین حمایت از بخش خصوصی بسیار 
مذاکرات  در  حال، آنچه  این  با  می شود.  مؤثرتر انجام 
اتحادیه های  مختلف یا  کشورهای  با  ما  دولت  فعلی 

است  برق  یا  گاز  صادرات  می شود،  دیده  اقتصادی 
که هر دو مربوط به بخش انرژی هستند و به  دلیل 
عدم مشارکت بخش خصوصی، فرصتی برای صادرات 

کاالهای ساخته  شده صنعتی به وجود نمی آید.
توضیح  ارمنستان  و  ایران  تجاری  روابط  وی  درباره 
داد: ماه گذشته، هیات ۵۰ نفره ای به ارمنستان اعزام 
کرد یم که قرارداد های مهمی را امضا کردند. پیش از 
سال جدید میالدی نیز هیات دیگری اعزام می شود که 
تکمیل  کننده و ادامه  دهنده فعالیت هیات اول خواهد 
زمینه  در  فعال  ایرانی  شرکت  یک  اول،  دور  در  بود. 
قراردادی  ارمنستان  از  شرکتی  با  پزشکی  تجهیزات 
با  ارتباطاتی  شرکت،  آن  به واسطه  و  کرد  منعقد  را 

گرجستان گرفتیم که عضو اتحادیه اوراسیا نیست.
رییس اتاق ایران و ارمنستان در ادامه گفت: پیوستن 
از راه حل های  به پیمان های منطقه ای و فرامنطقه ای 
ایران در شرایط تحریم  فعالیت های تجاری  گسترش 
بلکه  کنیم،  فکر  پیمان ها  این  به  تنها  است، اما نباید 
به آن ها  امکان دسترسی  بازارهایی که  باید تک تک 
را داریم در نظر بگیریم. امن ترین مرز خاکی ایران، با 
ارمنستان است. ما باید از این امکان که مغفول مانده 

استفاده کنیم.
دانشکده  علمی  هیات  عضو  رسولی نژاد،  احسان 
مسائل  تحلیل  گر  و  تهران  دانشگاه  جهان  مطالعات 
در  را  اوراسیا  اتحادیه  به  پیوستن  نیز  اقتصادی 
دانست  راهگشا  ایران  اقتصاد  برای  تحریمی  شرایط 
و درباره تأثیر آن بر صادرات گفت: پیوستن به چنین 
تحریم های  و  فعلی  شرایط  به  توجه  با  اتحادیه ای 
به  اقتصاد کشورمان  برای  را  ایران، مزایایی  اقتصادی 
همراه خواهد داشت. اما مساله این است که در حال 
حاضر اقتصاد ایران تولید اضافه ای ندارد که با پیوستن 

به این اتحادیه، بتوانیم حجم صادرات را افزایش دهیم 
یا از آن به عنوان باز شدن دروازه کشورهای شمالی یاد 
کنیم. صرفاً ممکن است به دلیل تعرفه های ترجیحی، 
به عبارتی،  یا  شود  بیشتر  ما  آوری  ارز  یا  سود آوری 

هزینه صادرات برای کشور کاهش یابد.
اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  ادامه گفت:  در  رسولی نژاد 
واقع  در  که  روسیه  اول  دارد؛  بازیگر  دسته  دو 
اقتصاد  بزرگ ترین  و  است  اتحادیه  این  پدرخوانده 
کشورهای  دوم،  گروه  می رود.  شمار  به  اتحادیه  این 
حیاط خلوت روسیه هستند که روسیه در آن ها نفوذ 

زیادی دارد. 
به  پیوستن  در  می خواهد  ایران  که  است  این  مساله 
این اتحادیه، چه نقشی داشته باشد؟ آیا می تواند برای 
تعریف  دو را  این  از  غیر  جدیدی  موقعیت  خودش، 
کند و جایگاه خود را به عنوان یکی از قطب های این 

اتحادیه پیدا کند؟
داد:  توضیح  اوراسیا  و  اروپا  اتحادیه  مقایسه  در  وی 
و  هستند  هم  به  شبیه  کشورها  اروپا،  اتحادیه  در 
جایگاه مشخص خود را دارند. اما در اوراسیا بعضی از 
کشورها حیاط خلوت روسیه هستند و خود روسیه هم 
یک زمانی پدرخوانده این کشورها بوده است. مساله 
حساس پیش روی ایران این است که موقعیت خود را 
در این بین تعریف کند و مشخص کند می خواهد در 

کدام جهت بایستد.
»یک  طرح  و  اوراسیا  اتحادیه  مقایسه  با  رسولی نژاد 
مالی  تأمین  چین  توسط  که  جاده«  یک  کمربند 
در  جاد ه  یک  کمربند  یک  پروژه  گفت:  می شود، 
اوراسیای مرکزی، پیش برد خاصی  یا  آسیای مرکزی 
که  بود  کرده  مطرح  این  از  پیش  پوتین  ند اشته و 
مد یریت  با  منطقه،  در  طرح  این  زیرساخت های 
به همکاری  آن  از  و  برود  پیش  پول چین،  و  روسیه 
عظیم تر اوراسیا یاد کرد که در واقع اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا، یک کمربند یک جاده و سازمان همکاری های 
شانگهای با همدیگر متحدتر شوند. در این بین، منافع 
اقتصادی که برای ایران به وجود می آید بیشتر حاصل 
همکاری با اتحادیه اوراسیا و استفاده از بازار مشترک 
با تعرفه های ترجیحی است. در واقع طرح یک کمربند 
به  چین  طرف  از  عالمت دهی  یک  بیشتر  جاده  یک 

آمریکا برای نفوذ اقتصادی در منطقه است.

برندگان جایزه یک میلیارد ریالی 
بانک سپه

 
میلیارد  یک  جایزه  برندگان خوش شانس   - معیار 
ریالی حساب های قرض الحسنه بانک سپه مشخص شدند.

پایگاه اطالع رسانی بانک سپه اعالم کرد: با برگزاری چهل 
و یکمین مرحله قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس 
انداز بانک سپه ۲۹۵ برنده خوش شانس جایزه یک میلیارد 

ریالی کمک هزینه خرید مسکن مشخص شدند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه؛ در این مراسم که 
امور  وزارت  دادستانی کل کشور،  از  نمایندگانی  با حضور 
اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی ج.ا.ا و عضو هیات مد یره 
و جمعی از مدیران بانک برگزار شد، برند گان خوش شانس 
چهل و یکمین مرحله قرعه کشی حساب های قرض الحسنه 

پس انداز بانک سپه مشخص شدند.
بنابراین گزارش، تعداد کل جوایز این دوره از قرعه کشی 
آن  بود که ۲۹۵ جایزه  فقره  و ۱۴۳  هزار  حساب ها ۴۷۶ 
مربوط به کمک هزینه خرید مسکن )هرکدام به مبلغ یک 
خودروی  خرید  هزینه  کمک  جایزه   ۴۹۵ ریال(،  میلیارد 
ایرانی )هرکدام به مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال(، یک هزار و ۸۹۵ 
جایزه کمک هزینه سفر به عتبات عالیات )هرکدام به مبلغ 
۲۰ میلیون ریال( و ۴۷۳ هزار و ۴۵۸ جایزه کمک هزینه 
خرید صنایع دستی)هرکدام به مبلغ یک میلیون ریال( بود.

حائز شرایط  تعداد کل حساب های  گزارش  این  اساس  بر 
قرعه کشی۳ میلیون و ۵۹۰ هزار و ۳۳۱ فقره بوده است.

قرض  حساب های  تراکنش های  مبنای  بر  قرعه کشی  این 
الحسنه پس اند از بانک سپه از پایان شهریور ماه سال ۹۷ 
تا یازدهم مهر ماه سال ۹۸ بوده و شرایط اعطای جایزه به 

برندگان، دارا بودن حداقل مبلغ ۲۰۰ هزار ریال است.
این گزارش می افزاید تعداد حساب های قرض الحسنه این 
دوره از قرعه کشی بانک سپه نسبت به دوره قبل ۲۴ درصد 

رشد د اشته است.
کشی  قرعه  مرحله  یکمین  و  چهل  برندگان  اسامی 
از طریق وب  انداز متعاقباً  حساب های قرض الحسنه پس 

سایت بانک سپه اعالم خواهد شد.

ساعات کار  شعب بانک آینده 
ساعات کار شعب بانک آینده، تا پایان سال ۱۳۹۸، 
برای  کشور،  سراسر  های  شهرستان  و  شهرها  کالن  در 

حضور کارکنان و ارائه خدمات به مشتریان، اعالم شد.
ساعت ارائه خدمات شعب بانک آینده، در شهرهای تهران، 
کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، ارومیه، کاشان و بوئین 
زهرا، در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ روزهای شنبه تا چهارشنبه 
هر هفته، از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۱۶:۳۰ است. هم چنین، 
ساعت ارائه خدمات در شعب سایر شهرستان ها، روزهای 
 ۱۴:۰۰ تا   ۷:۳۰ ساعت  از  هفته،  هر  چهارشنبه  تا  شنبه 
بوده و باجه عصر این شعب، از ساعت ۱۶:۱۵ تا  ۱۷:۴۵، 

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

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

ساعت کار، از ساعت ۷:۱۵ صبح تا ۱۲:۳۰ است.

 ایرنا -- بررسی آمار تولید فوالد کشور نشان می دهد 
در دوره -۹۷ ۱۳۹۱ رشد ۷۲ درصدی تولید تحقق 
یافته که در واقع به طور متوسط سالیانه بیش از ۱۰ 
درصد بوده است؛ درحالی که حدود ۶۵ کشور جهان 
رشدی بسیار کمتر از ایران را به ثبت رسانده اند که 

در دامنه های سه تا پنج درصد بوده است.
فوالد سازان کشور درحالی در سال گذشته میزان 
رساندند  تن  میلیون   ۲۵ نزدیک  به  را  خود  تولید 
که ظرفیت این بخش ۳۵ میلیون تن بود و امسال 
هدف ۴۰ میلیون تنی پیش بینی شده است.عالوه بر 
این یکی از موضوع های مورد توجه در بخش فوالد، 
سرانه مصرف است که به عنوان یکی از شاخص های 
می رود و  شمار  به  جهان  سطح  در  یافتگی  توسعه 
آمارهای موجود گویای آن است که در سال ۲۰۱۸ 
 ۲۰۱ حدود  ایران  فوالد  مصرف  سرانه  میالدی 

کیلوگرم بوده و با مقایسه نسبت به متوسط این رقم 
در منطقه خاورمیانه که ۱۸۰ کیلوگرم است، تفاوت 

خود را نشان می دهد.
یازدهم،  دولت  فعالیت  آغازین  سال های  هم چنین 
یکی از دغدغه های وزارت صنعت تامین سالیانه پنج 
تا هفت میلیون تن فوالد بود که باید از کشورهای 
مختلف )روسیه، اوکراین، چین و ...( تامین می شد، 
اما امروز جمهوری اسالمی از صادرکنندگان این فلز 
امسال  انتظار می رود  که  به گونه ای  است،  راهبردی 

بالغ بر ۱۱ میلیون تن صادرات ثبت شود.
در واقع، در هفت سال گذشته، ایران از یک کشور 
وارد کننده تولیدات فوالدی، تبدیل به صادر کننده 
شده و روند صدور محصوالت این بخش به گونه ای 
 ۲۰ صادرات  پیش بینی   ۱۴۰۴ افق  تا  که  است 

میلیون تنی مورد انتظار است.

ظرفیت  ایران به   ۱۴۰۴ انداز  چشم  سند  براساس 
یافت که  تولید ۵۵ میلیون تن فوالد دست خواهد 
به کشورهای  باید صرف صادرات  حدود ۴۰ درصد 

هدف شود.
امروز جایگاه ایران در بین ۶۵ فوالد ساز جهان در 
رده های دهم و یازدهم سیر دارد، این درحالی است 
که در اوایل دهه ۹۰ کشورمان جایگاه هفدهم را به 

خود اختصاص داده بود.
در  که  است  آن  گویای  امسال  آمارهای  تازه ترین 
بزرگ فوالدی کشور  شهریورماه صادرات واحدهای 
به رقم ۵۸۴ هزار و ۵۲۰ تن رسید که در مقایسه 
با شهریور ۹۷ رشد ۶۰ درصدی را نشان می دهد و 
و مجموع  ثبت رسیده  به  واقع جهش صادراتی  در 
عملکرد ۶ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 

نیز از رشد سه درصدی صادرات حکایت دارد.
بزرگ  ساز  فوالد  واحد   ۱۱ شده  منتشر  اطالعات 
کشور در دوره ۶ ماهه امسال هم رقم سه میلیون 
یک  رقم  این  از  و  است  تن   ۸۶۷ و  هزار   ۴۸۸ و 
میلیون و یک هزار و ۳۷۸ تن به فوالد خوزستان 

اختصاص دارد.
)اسلب،  شامل شمش  ماهه   ۶ دوره  صادراتی  اقالم 
از  فوالدی  تولیدات  و  اسفنجی  آهن  بلوم(،  و  بیلت 

جمله میلگرد و ورق فوالدی است.
دولت یازدهم از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ فعال سازی 
هفت طرح استانی فوالد را در دستور کار قرار داد 
بود،  کلید خورده  از سال ۱۳۸۵  که  این طرح ها  و 
سال ها به دلیل مشکالت مالی راکد مانده بود، امروز 
فعال  اسفنجی  آهن  بخش  در  طرح ها  این  اغلب 
شده اند و انتظار می رود امسال و سال آینده بخش 
تا یک  فوالدسازی آن ها که هریک ۸۰۰ هزار تن 
میلیون تن ظرفیت دارند، در مدار تولید قرار گیرند.

یک بازار ۱۸4 میلیونی

فوالد سازان ایران فراتر از جهان
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کافه شهرحمید مزرعه --- نیم نگاه ---

اومانیسـم و سـینما

لحطاتی با شعربه انتخاب نیما موسوی
"منوچهری"

بساز چنگ و بیاور دوبیتی و رجزی
که بانگ چنگ فرو داشت عند لیب رزی

رسید پیشرو کاروان ماه خزان
طناب راحله بربست روزگار خزی

جهان ما چو یکی زودسیر پیشه ورست
چهار پیشه کند، هر یکی به دیگر زی

به روزگار زمستان کندت سمیگری
به روزگار حزیران کندت خشت پزی

به روزگار خزان زرگری کند شب و روز
به روزگار بهاران ُکّنّدت رنگرزی

ُکّنّدت پیشه خویش اندرو همی کج و راست
پدید نیست ورا هیچ راستی و کژی

تو اوستادی و داناتری به صرف زمان
چرا که عاقل باشی چنان که می نمزی

جهان ما سگ شوخست، مر ترا بگزد
هر آینه تو مر او را نگیری و نگزی

مدار دل متفکر به فتنه ایام
چرا که فکرت ایام را همی نسزی

مپیچ زلفک معشوق خویش برتن خویش
چرا که ّمّنت گمانی برم که کرم قزی

بیار باده، کجا بهترست باده هنوز

که تو به باده ز چنگ زمانه محترزی
به هر تنی که می اندر شود، غمش بشود

چنان که باز نیاید چو قارظ عنزی
به باد ه، سرد توان کرد آتش حدثان

که آتش حدثان همچو آتشیست گزی
بگیر باده نوشین و نوش کن به صواب
به بانگ شیشم، با بانگ افسر سکزی
به لفظ پارسی و چینی و خماخسرو

به لحن مویه زال و قصید ه لغزی
به شعر خبز ارزی بر، قد ح بخور سه چهار

که دوست داری تو شعرهای خبز ارزی
قدح به کار نیاید، به رطل و باطیه خور

چنانکه گر بخرامی، نمی نوی، بخزی
به راه ترکی مانا که خوبتر گویی

تو شعر ترکی برخوان مرا و شعر غزی
به هر لغت که تو گویی سخن توانی گفت

که اصل هر لغتی را تو ابجد و هوزی
فرات علمی، هر جایگه کجا بروی

نسیم جودی، هر جایگه کجا بوزی
به گاه جنبش خشم و به گاه طیبت نفس

درشت تر ز مغیالن و نرمتر ز خزی
نگاهداشتن دوست را ز کید زمان
هزار قلعه سنگین و صدهزار دزی

بزرگواران همچون قالده خرزند
تو همچو یاقوت اندر میانه خرزی

جز این دعات نگویم که رودکی گفته ست
»هزار سال بزی، صدهزار سال بزی«

"رهی معیری"
گر چه روزی تیره تر از شام غم باشد مرا

در دل روشن صفای صبحدم باشد مرا
زرپرستی خواب راحت را ز نرگس دور کرد
صرف عشرت می کنم گر یک درم باشد مرا

خواهش دل هر چه کمتر، شادی جان بیشتر
تا دلی بی آرزو باشد چه غم باشد مرا

در کنار من ز گرمی بر کناری ای دریغ
وصل و هجران، غم و شادی به هم باشد مرا

در خروش آیم چو بینم 
کج نهادی های خلق

جویبارم، ناله از هر پیچ و 
خم باشد مرا

گر چه در کارم چو انجم 
عقده ها باشد رهی

چهره بگشاده ای چون 
صبحدم باشد مرا

کارگاه های آموزشی شبکه 
شهرهای خالق 

دبیر شبکه شهرهای خالق فرهنگ و هنر گفت: با 
توجه به اتمام زمان دریافت آثار، برنامه ریزی الزم برای 
خالقیت های  حوزه  در  آموزشی  کارگاه های  برگزاری 
فرهنگی و هنری شهرها در ۳۰ استان کشور انجام شده 
آبان ماه  اول  از  این کارگاه ها طبق جدول زمانبندی  و 
۱۳۹۸ شروع و در پایان آبان ماه به اتمام خواهند رسید.

فرهنگ  خالق  شهرهای  اطالع رسانی  ستاد  گزارش  به 
و هنر ایران، ابراهیم حیدری دبیر این رویداد فرهنگی 
شهرستان   ۳۳۹ و  استان   ۳۱ مشارکت  از  هنری  و 
شبکه  در  ایده  و  طرح   ۷۰۰ با  آزاد  منطقه  دو  و 
نظر  گفت:  و  داد  خبر  هنر  و  فرهنگ  خالق  شهرهای 
به این که طرح شبکه شهرهای خالق و فرهنگ و هنر 
تعداد  این  ارائه  می شود،  اجرا  است  ایران نخستین بار 
هنر  و  فرهنگ  مختلف  عرصه های  در  خالقانه  طرح 
موسیقی،  نمایشی،  هنرهای  تجسمی،  هنرهای  از  اعم 
مد و لباس، صنایع سنتی، اد بیات، رسانه و مطبوعات، 
بازی های رایانه ای، سینما و چاپ و بسته بندی بیش از 
انتظار و تصور ما بود و به این اعتبار می توان گفت، در 
صورت فراهم آوردن زمینه های فعالیت فعاالن فرهنگی 
و هنری در سراسر کشور و تسهیل و تسریع فعالیت ها، 
از رونق و گسترش  از  فعاالن عرصه هنر  شمار زیادی 
فعالیت های هنری و به تبع آن رونق کسب و کارهای 

مرتبط با این فعالیت های استقبال می کنند.
با  افزود: دو استان فارس و اصفهان به ترتیب  حیدری 
ارائه ۲۷ و ۲۲ طرح بیشترین مشارکت را در طرح شبکه 

شهرهای خالق و فرهنگ و هنر را د اشتند.

لزوم تاسیس بنیاد فرهنگی خزر
و  فرهنگ  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  روسیه  سفیر  جاگاریان،  لوان  اسالمی،  ارتباطات 
تهران با حضور در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 
دیدار  سازمان  این  رییس  ابراهیمی ترکمان،  ابوذر  با 
ایران  در  روسیه  فرهنگی  هفته  برگزاری  درباره  و 

گفت وگو کرد.
ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  رییس  ابراهیمی ترکمان 
روسیه  فرهنگی  هفته  برگزاری  به  اشاره  با  اسالمی 
و  روابط  توسعه  چارچوب  در  کرد:  اظهار  ایران  در 
)آبان ماه  روسیه،  و  ایران  بین  فرهنگی  همکاری های 
جاری( میزبان هفته فرهنگی روسیه در ایران هستیم.

تأسیس  لزوم  بر  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  عضو 
هم افزایی  و  مشارکت  برای  خزر«  فرهنگی  »بنیاد 
بنیاد  این  گفت:  و  کرد  تأکید  کشورهای حاشیه خزر 
فرهنگی،  قرابت های  تحکیم  رویکرد  با  فرهنگی 
ملت های  میان  دوستانه  روابط  و  معنوی  پیوندهای 
کشورهای عضو )ایران، روسیه، ترکمنستان، آذربایجان 

و قزاقستان( تأسیس شود.
روسیه،  و  ایران  بین  فرهنگی  نامه  موافقت  امضای 
برقراری  و  تهران  در  روسیه  فرهنگی  مرکز  تأسیس 
شبکه ارتباطی میان مراکز فرهنگی دو کشور از دیگر 

پیشنهادهای ابراهیمی ترکمان بود.
لوان جاگاریان، سفیر روسیه در ایران در سخنان خود، 
با اعالم آمادگی سفارت روسیه در تهران برای همکاری 
در  ایران گفت:  در  فرهنگی روسیه  برگزاری هفته  در 
برنامه های  ایران،  در  روسیه  برگزاری هفته  طول 
مختلفی توسط گروه های موسیقی و هنرمندان روسی 
و  می شود  اجرا  و...  نقاشی  دستی،  صنایع  زمینه  در 

محصوالت روسی به نمایش در خواهند آمد.
وی خاطرنشان کرد: یک هیأت ۵۰ نفره از روسیه برای 
حضور در این هفته فرهنگی و بازدید از مراکز فرهنگی 
و گفت وگو با مقامات فرهنگی جمهوری اسالمی به این 

کشور سفر می کنند.

کارگردانی فوق العاده چیمینو با پیوستگی و فرم درخشان 
و بی نظیر فیلم، آن را تبدیل به یکی از عمیق ترین و چند 
سینما  تاریخ  کل  اصال  و   ۱۹۷۰ دهه  فیلم های  الیه ترین 
کرده است. ادای دین او به بهترین فیلم ویلیام وایلر، تنها 
گوزن محدود  با شکارچی  آن  درونمایه  و  تم  در شباهت 
نمی شود، بلکه استفاده از برداشت بلند و بخصوص عمق 
تاثیرپذیری و  این  به شکار  میدان، در صحنه های مربوط 
رخ  به  فیلم هم  تکنیک  و  در شیوه ساخت  را  دین  ادای 
می کشد. در کنار بازی درخشان رابرت دونیرو که نامزدی 
بازی درخشان  از  باید  به همراه داشت،  او  برای  را  اسکار 
کرد  یاد  نیک  نقش  در  واکن  کریستوفر  یاد ماند نی  به  و 
نصیب اش  را  دوم  نقش  بازیگر  بهترین  اسکار  به حق  که 
کرد. مایکل چیمینو اسکار بهترین کارگردانی را گرفت و 
بهترین فیلم آکادمی اسکار در سال  به عنوان  خود فیلم 
۱۹۷۸ انتخاب شد. مریل استریپ نیز نامزد جایزه اسکار 
بهترین  جایزه  زینر  پیتر  و  دوم شد  نقش  بازیگر  بهترین 
تدوین را به خاطر این فیلم دریافت کرد. فیلم هم چنین 
دریافت  نامزد  هم  فیلمبرداری  و  فیلمنامه  رشته های  در 
اسکار شد. جایزه گلدن گلوب برای بهترین کارگردانی و 
منتقدان  توسط  سال  فیلم  بهترین  عنوان  به  آن  انتخاب 
فیلم نیویورک از دیگر افتخارات آن بود. شکارچی گوزن 
هم چنین در فهرست ۱۰ فیلم برتر سال نشریات تایم و 

نیویورک تایمز قرار گرفت. 
به  و  زیبا  موسیقی  مرهون  حدی  تا  فیلم  تراژیک  لحن 
گیتار  نوازی  تک  بخصوص  هست.  نیز  آن  یادماندنی 
عنوان بندی ابتدایی و انتهایی آن توسط جان ویلیامز البته 
نه آن جان ویلیامز آهنگساز فیلم های اسپیلبرگ، که بر غم 
و نوستالژی پنهان آن می افزاید. می توان ساعت ها درباره 
این شاهکار بزرگ و منحصر به  فرد صحبت کرد و از زوایای 
مختلف آن را مورد بررسی قرار داد. این مطلب را هم نوعی 
رابین  نقد درخشان  برای خواندن  بگیرید  نظر  معرفی در 
وود بر این فیلم که در نوشتن این مطلب هم از آن فراوان 

استفاده شده است.
پایان  به  به طور رسمی  ویتنام  از سال ۱۹۷۵ که جنگ 
دخالت  مورد  در  انتقادی  فیلم های  از  موجی  رسید، 
آمریکا در این نبرد منتشر شد و شکارچی گوزن یکی از 
سینمایی  فیلم  چندین  بوده است.  آن ها  بحث برانگیزترین 
دیگر هم در دهه ۷۰ و ۸۰ با نمایشی از شرایط جهنمی 
به  را  سینماها  پرده  ویتنام،  بی حاصل  و  خون بار  جنگ 

تسخیر خود درآورد.
زیاد ی هم  انتقادات  با  پیچ و خم  پر  و  پرماجرا  فیلم  این 
همراه شده که آن را چه از جنبه سیاسی و چه از جنبه 
گران   فیلم   این  که  منتقدانی  کرده اند.  نقد  احساسی 
قیمت را متظاهرانه، مبهم، اغراق آمیز و عصبی خوانده اند. 
برخی  و  و کمبود شخصیت  پردازی  بند  و  بی قید  تدوین 
بی دقتی های تکنیکی فیلم هم مورد انتقاد واقع شده است.

و  کنش  صحنه های  از  گوزن  شکارچی  عمده  بخش 
فیلم  اصلی  شخصیت های  میان  واقع گرایانه  واکنش های 

را  تعدادی سکانس دیالوگ طوالنی  البته  و  تشکیل شده 
هم در این فیلم می بینیم. ساختار فیلم بر محور استعاره 
شکار گوزن بنا شد ه  است که از دو منظر شکارچی و شکار 

روایت می شود.
شکارچی گوزن مایکل چیمینو یک فیلم سه ساعتی است 
که در آن سه دسته حرکت اصلی وجود دارد. یکی حرکت 
از عروسی به سمت تشیع جنازه، دیگری داستان گروهی 
که  این  درآخر  و  می روند  گوزن  شکار  به  که  دوستان  از 
چگونه جنگ ویتنام وارد زندگی چند ین نفر شد و زندگی 

آن ها را برای همیشه دگرگون کرد. 
این فیلم یک فیلم جنگی یا ضد جنگ نیست بلکه یکی 
که  است  هایی  فیلم  ترین  انگیز  غم  و  ترین  احساسی  از 
می  شروع  مردانی  با  فیلم  است.  شده  ساخته  کنون  تا 
شود که در جایی در پنسیلوانیا به کار در کارخانه فوالد 
مشغول اند. زنگ کارخانه به صدا در می آید، شیفت آن ها 
آوازخوان  نوشیدنی  برای خوردن  مردان  است.  تمام شده 
به سمت پایین جاده می روند غافل از این که بدانند این 

روزها آخرین روزهای زندگی شیرین شان است.
فیلم وقت زیادی از خود را صرف نشان دادن سکانس های 
مراسم  مخصوصا  و  فوالد  ذوب  کوره ی  می کند.  آغازین 
عروسی و جشنی که در سالن برپا شده است. این سکانس ها 
مهم اند، نه به این دلیل که ما را با شخصیت های داستان 
آشنا می کنند بلکه ما را وادار می کنند با زندگی شان خو 
بگیریم؛ آن وقت د یگر این مراسم عروسی برای ما معنی 

باالتری از یک جشن قومی و قبیله ای پیدا می کند.
باالخره جشن عروسی تمام می شود. این جشن هم شبیه 
جشن عروسی درفیلم پدر خوانده است با این تفاوت که 
به  و  گرفته  که جشن  هستند  کارگر  گروهی  جا  این  در 
نوشند  می  و  رقصند  می  داماد  و  عروس  تازه  سالمتی 
به  است  قرار  که  جوان هایی  از  تن  سه  با  هم  آخر  در  و 
ارتش ملحق شوند وداع می کنند. پس از آن، دوستانی را 

به کوه می گذارند. در  برای شکار گوزن سر  می بینیم که 
آن جا مکالماتی به سبک همینگوی بر سر فلسفه ی کشتن 
گوزن شکل می گیرد. نتیجه گیری آن می شود که اگر قرار 

است شلیکی انجام شود برای انجام کاری معنادار است.
بعد از آن ویتنامی ها را می  بینیم که ناگهان تصاویر را در 
این بخش فیلم، هد ف نشان دادن  اشغال خود دارند. در 
تجربه ای است که سه تا از آن دوستان سابق )رابرت دنیرو 
آن  در  و  دارند  هم  با  ساویج(  جان  و  والکن  کریستفر   ،
جاست که یکی از مخوف ترین سکانس های تاریخ سینما 
نشان داد ه می شود. جایی که سربازهای ویتنامی سربازان 
را  آنان  و  نشانده  میز  روی  هم  روی  به  رو  را  آمریکایی 
خودشان  و  کنند،  بازی  روسی”  “رولت  می کنند  مجبور 
روی این که کدام یک می برند شرط  بند ی می کنند. و هر 

کس که بازی نکند کشته می شود.
برای  شد ه ای  سازماند هی  سنبل  به  روسی  رولت  بازی 
این  از  شما  آنچه  هر  شد.  تبدیل  جنگ  به  دادن  نسبت 

بازی بیشتر یاد بگیرید، جنگ را بیشتر می فهمید. 
عقالنیت  تغییر  شده،  محاسبه  ولی  باال  بسیار  خشونت 
انسان ها وقتی مجبور به بازی کردن می شوند این ها همه 
به خوِد مفهوم جنگ بر می گردند. این سنبل یک سنبل 
داستان  این  پود  و  تار  در  که  است، چون  بسیار شایسته 

بیانیه ی محکمی در غیر ضروری بودن جنگ می دهد.
د نیرو شخصیتی است که به هر نحو ممکن توانایی ادامه 
دادن را در خود پیدا کرده و والکن و ساویج را نیز وادار 
زندانی  را  آن ها  که  زندانی  از  او  می کند.  دادن  ادامه  به 
کرده اند فرار می کند و بقیه را نیز نجات می دهد. باالخره 
است.  قهرمان  یک  جا  آن  او  می گردد،  بر  خانه  به  د نیرو 
نیمچه استقبالی هم از او می شود اما پس از آن سکوت. 
کامال حس اش  نتوانیم  مان  کدام  هیچ  شاید  که  سکوتی 
برای دیدن ساویج  زیادی طول می کشد که  کنیم. مدت 
آن  در  برود.  بیمارستان  به  داده  دست  از  را  پاهایش  که 
آن  در  او  است.  ویتنام  در  هنوز  والکن  که  فهمد  می  جا 
شب عروسی زیر یک حلقه ی بسکتبال به والکن قول داده 
برای  د نیرو  اکنون  نگذارد.  تنها  ویتنام  در  را  او  که  بود 
بر می گردد. قول دنیرو یک  ویتنام  به  والکن  برگرداندن 
در  زند ه،  والکن  در  نوجوانی  آن  از  اما  بود  نوجوانانه  قول 
شهر سایگون، چیزی دیده نمی شود. او کارش بازی کردن 

رولت روسی است، آن هم به صورت حرفه ای.
از  شود  نوشته   فیلمی  بر  یادداشتی  وقتی  است  مرسوم 
شده  انتقاد  انتقادند  شایسته ی  که  فیلم  از  قسمت هایی 
شوند:  ستایش  ستایش اند  شایسته ی  که  دسته  آن  و 
می گویم  من  و…  فیلمبرداری  کارگردان،  بازیگران، 
از  شکارچی گوزن فیلم بی عیب و نقصی نیست، جاهایی 
فیلم هست که بازی بازیگران قانع کنند ه نیست، جزئیات 
نامعقولی در فیلمنامه وجود دارد )مثال ماندن کریستوفر 
والکن در ویتنام( و ابهام غیر ضروری در شخصیت د نیرو. 
بازیگری د ر فیلم  و هم چنین می توان گفت ترکیب تیم 

بی نظیر است.

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

افقی:
۱- فروش اول کاسب- مسافرت به شهرها و کشورهای د یگر ۲- مانور- رود  روسیه- فراخ ۳- یازد ه- بیماری کهنه- اسب خاکستری رنگ- کالبد ۴- د ر آمد ها- شرنگ- نزد یک به واقعیت ۵- از نژاد های مرد م تانزانیا- بره یک ساله- از 
شهد ای صد ر اسالم ۶- شهر فرانسه- لقب گالبی- کمترین اند ازه- ۷- زد نی موقع خرید- مظهر شیرینی- لیاقت ۸- کز کرد ن- وسیله نشانه روی اسلحه- جثه و اند ام- حرف ند ا ۹- آذرخش- روستایی د ر نزد یکی پاوه- جسد مرد ه 
۱۰- چوب خوشبو- کارگرد ان هالیوود ی- حرف همراهی ۱۱- کوره نانوایی- مورد اد عا- الفبای تلگراف ۱۲- اولین د وره از د وران زمین شناسی- تصد یق آلمانی- هشد ار ۱۳- مرغ می رود- د ستکاری عکس- تاریکی- نت میانی 

۱۴- سیاه نیست- باغ د ید نی شیراز- یکی از سه تفنگد ار ۱۵- بیماری کود کان- مید ان جنگ 
عمودی:

۱- جامه بلند- طناب عصبی ستون فقرات- جستجو کرد ن ۲- شایسته- نور د رمانی ۳- زمینه- واحد طول انگلیسی- ممکن و عملی- تصد یق 
آلمانی ۴- از شهرهای یونان- د وات- مقابل صاد ره ۵- خد اوند- نوعی سبزی کوهی و خود رو- سالم و صحیح ۶- از مناطق خوش آب و هوای 
تهران- ایل استان ارد بیل- فریاد  بلند ۷- نقد  نیست- بخشند ه و بزرگوار- آبرو ۸- مرغ می رود- جنس سفره- همیشگی- ابر نزد یک زمین ۹- 
توانایی ذهنی- پاکت پالستیکی- پند د هند گان ۱۰- شکوه- کوهی د ر استان مرکزی- غلط گیر ۱۱- ته ماند ه- پیمانه- حاکمان ۱۲- مطبوع 
و خوشایند- خوراک چهار پایان- صاحب اختیار ۱۳- عالمت مفعولی- سمت چپ- پایین آمد ن- مزه ترش و شیرین ۱۴- به طور اتفاقی- از 

گیاهان زینتی ۱۵- کالم توضیح- زبانه آتش- همگی و جمله 
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مرگ شش فیل در حین نجات 
یکدیگر 

از  را  یکد یگر  می خواستند  ظاهرا  که  فیل  شش 
د ست  از  را  خود  جان  د هند،  نجات  آبشاری  د ر  سقوط 
ملی  پارک  ناروک«  »هایو  آبشار  د ر  حاد ثه  این  د اد ند. 
این  تایلند روی د اد. د ر پی  »خائو یای« واقع د ر مرکز 

حاد ثه، پارک ملی هایو ناروک موقتا تعطیل شد. 

سقوط خودروی سواری به پرتگاه 
۸0 متری

 
بی توجهی رانند ه خود روی سواری به پیچ جاد ه د ر 
یکی از بزرگراه های چین، به عبور از گارد ریل و سقوط 
به پرتگاه ۸۰ متری حاشیه بزرگ راه منجر شد. خود روی 
مذکور  د و سرنشین د اشت که هر د و زند ه ماند ند اما به 

شد ت مجروح شد ه اند.

لحظه وقوع حادثه مرگبار در 
شهربازی 

شهربازی  وسیله  واگن های  از  یکی  شد ن  خارج 
نفر د ر  باختن و مجروح شد ن ۴  به جان  از ریل منجر 

مکزیک شد.
سیتی  مکزیکو  شهر  شهربازی های  از  یکی  د ر  اخیرا 
مکزیک حاد ثه مرگباری رخ د اد. د ر وسیله بازی که نام 
آن چیمرا بود بر اثر خارج شد ن یکی از واگن ها از ریل 
یک زن و شوهر از ارتفاع ۱۰ متری سقوط کرد ند و ۲ 
زن نیز به شد ت مجروح شد ند. ۶ نفر هم به د لیل شوک 

زیاد از نظر روحی د چار مشکل شد ند.
این د ر حالی است که این روز ها اخبار زیاد ی از کشته 
شد ن افراد د ر این مکان های تفریحی از سرتا سر جهان 

می شنویم.
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جواب شماره قبل

اون هایی که موقع خد احافظی میگن؛ مواظب خوبی هات 
باش...

یه استرس عجیبی بهم مید ن...
همش می ترسم تو مسیر، خوبی هام بریزه رو زمین !

☺☻☺☻☺

وقتی براتون شیرینی یا کیک میاریم
تعارف  هم  خود مون  به  و  کنید  باز  موقع  همون  لطفا 

کنید...
من روحم تو اون کیک هاست، اگه خود م عاشقش نبو د م 

نمی گرفتم!

☺☻☺☻☺

تنها جایی که ایرانی ها
به فواید صبحانه ی کامل اعتقاد پید ا می کنن تو هتله

☺☻☺☻☺

همش میگن تو چرا اینقد تپلی!
بابا من تپل نیستم فقط واضحتر از شما د ید ه می شم!

رزولوشنم باالتره! همین!! کیفیت اتفاقی نیست که آخه!!!

☺☻☺☻☺

با  همه  د ید ی  شد ی  بید ار  خواب  از  صبح  روز  یه  اگه 
لبخند نگات می کنن

بد ون که تو خواب حسابی ویالن زد ی!

شوهر چگونه موجود ی است؟
شوهر فعال موجود نیست!

بی خود د لتونو صابون نزنید
یه د ونه پیرمرد ته انبار موند ه

فاکتور کنم؟

☺☻☺☻☺

د قت کرد ین اونایی که می خوان برن د ندون پزشکی
د ه برابر قبل مسواک می زنن که نشون بد ن د ند وناشون 

تمیزه؟

☺☻☺☻☺

کاهش  برای  یه روش  د نبال  وقتی  که  ایرانیه  یه  فقط 
وزن می گرد ه

می پرسه چی بخورم که الغرشم؟
برای الغر شد ن هم می خواد بخوره!

☺☻☺☻☺

به د وستم می گم کیف پولت چقد ر قشنگه
می گه چرم مشهد ه، عموم از آلمان برام آورد ه!

☺☻☺☻☺

من وقتی چهار سالم بود
از جلو د خترا که رد می شد م د خترا برام غش می کرد ن !
البته االنم که رد می شم غش می کنن آ ولی از خند ه !

☺☻☺☻☺

طرف به زنش می گه؛ ببینم د یروز چت بود؟
زن می گه؛ هیچی

امروز چته ؟
هیچی...

نبینم فرد ا چت باشه ها !

☺☻☺☻☺

ثابت شد ه!
دور از د سترس ها همیشه می تابند، مثل ستاره، ماه

د ر دسترس ها المپی بیش نیستند!
اونم اکثرا المپ د ستشویی!

☺☻☺☻☺

من و بابام رفته بود یم مهمونی
حوصله ام سر رفت بهش مسج د اد م بابا پاشو بریم

وسط صحبتش بود. گوشیشو برد اشت همه هم منتظر 
بود ن که صحبتشو اد امه بد ه

بلند گفت: عه تویی؟ باشه باباجان االن می ریم!

☺☻☺☻☺

د قت کرد ین؟
هیچ کسی د رس نمیخونه که چیز یاد بگیره

د رس میخونه که نمره بیاره!

☺☻☺☻☺

وقتی پشت آیفون می پرسی: کیه؟

%۹۵ مرد م میگن باز کن %۵ باقیموند ه هم میگن: منم
هیچکس جواب د رست نمید ه

☺☻☺☻☺

االن که نه کولر روشنه نه بخاری
باباها نمیدونن باس دقیقن چکار کنن تو خونه؟

هی الکی راه میرن
و د ِرکابینت ها رو باز و بسته می کنن !

☺☻☺☻☺

پلیس شهراز شهروند ان خواهش کرد:
بزرگ  د وربین های  جلوی  مشکالت  کرد ن  تعریف  از 

راه ها جد أ خود د اری کنند !
شاید باور نکنید ولی هنوز هم آد م هایی وجود د ارند که 

تا د وربین و میکروفن می بینند
اولین چیزی که به ذهنشون می رسه اینه:

من کوچیکتر از اونی هستم که پیامی د اشته باشم!



تنگه زیبای بغدیون سپیدان
منطقه  دید نی  جاذبه های  از  بغد یون  زیبای  تنگه 
د ر  که  بلند  صخره های  با  د ره ای  است.  فارس  سپید ان 
برخی نقاط آفتاب به کف د ره نمی تابد. آبشارهای زیبای 
پیاپی و حوضچه هایی را می توان د ر امتد اد د ره  مشاهد ه 
نمود. هم چنین د و طرف د ره به برکت رود خانه جاری، 

مملو از د رختان سر به فلک کشید ه است.
د ر سفر به این مناطق، د ید ن تنگه زیبا و رویایی بغد یون 

را از د ست ند هید.

حمایت ازگردشگری در حوزه منابع 
آبی گلستان

 
مد یر کل میراث فرهنگی، صنایع  د ستی و گرد شگری 
گلستان از تفاهم نامه با آب منطقه ای گلستان خبرد اد و 
گفت: بستر فعالیت سرمایه گذاران در طرح های گردشگری 

منابع آبی گلستان فراهم می شود.
سایر  و  آب بند ان ها  اظهار کرد: سد ها،  کریمی   ابراهیم 
توسعه  برای  بی نظیری  ظرفیت  استان  آبی  منابع  
گرد شگری است که می توان با رعایت قوانین و مقررات و 
با برنامه  ریزی های مناسب از این ظرفیت ها برای جذب 
گرد شگری  رونق  و  استان  به  گرد شگر  و  مسافر  بیشتر 

آبی بهره برد.
مد یر کل میراث فرهنگی، گرد شگری و صنایع د ستی استان 
اد اره  این  بین  همکاری  نامه  تفاهم  این منظور،  به  افزود: 

با امور آب منطقه ای استان امضا شد.
کریمی گفت: فراهم کرد ن بستر برای سرمایه گذاری بخش 
سد ها  حاشیه  گرد شگری د ر  توسعه  هد ف  با  خصوصی 
از  پژوهشی  علمی،  همکاری  و  استان  منابع آبی  سایر  و 

موضوعات اصلی این تفاهم نامه است.
ذ خیره  ظرفیت  با  بزرگ  ۱۴ سد مخزنی  است  گفتنی 
سازی ۲۶۸ میلیون متر مکعب ظرفیت آب قابل ذخیره 

د ر استان گلستان وجود د ارد.
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ما دیده نمی شویم! ] روایتی از ویلچر [ تاسیس بانک اطالعاتی بناهای 
تاریخی

 
اماکن  از  بهره برد اری  و  احیا  صند وق  مد یرعامل 
کاربری   تنوع  ضرورت  به  اشاره  با  فرهنگی  و  تاریخی 
بناهای آماد ه واگذاری به بخش خصوصی، گفت: به زود ی 
واگذاری،  آماد ه   تاریخی  بناهای  تمام  از  اطالعاتی  بانک 

ایجاد می شود.
به  تاریخی  بناهای  واگذاری  فرایند  به  اشاره  با  میرزایی 
بخش خصوصی، گفت: با وجود این که بر اساس قانون 
برخی  است،  فرهنگی  میراث  وزارت  وظیفه  این  توسعه، 
نشد ن  واگذار  برای  حاضرند  و  می کنند  مخالفت  آن  با 
اگر  که  حالی  د ر  کنند  هزینه   خصوصی  بخش  به  آن 
جلوگیری  بنا  تخریب  از  هم  شود  انجام  واگذاری ها  این 
و  است  سود آور  فرهنگی  میراث  برای  هم  و  می شود 
د ر  را  واگذاری ها  این  از  حاصل  د رآمد های  می توان 

بخش های د یگر میراث فرهنگی هزینه کرد.
بخش  سوی  از  بنا  برد اری  بهره  زمان  مد ت  د رباره  وی 
خصوصی گفت: مد ت زمان واگذاری های بنا خیلی زیاد 
نیست و معموال به میزان هزینه ای که بهره برد ار د ر زمان 
مرمت می کند د ارد ولی معموال این زمان ۱۰ سال است.

ظرفیت  از  استفاد ه  با  کرد  امید واری  ابراز  میرزایی 
فرهنگی،  میراث  حوزه  د ر  فعال  خبرنگاران  و  رسانه ها 
رسانی محلی،  اطالع  و شبکه های  اجتماعی  کنشگران 
و  رقابتی  فضای  ایجاد  زمینه  سراسری  و  استانی 
برد اری  بهره  احیا و  مرمت،  مشارکت حد اکثری جهت 
مد ت معین از بناهای مورد اشاره فراهم شود. قرار است 
حد ود ۲۰ بنا د ر یک بخش و ۳۰ بنای د یگر د ر بخش 
د یگر )هر دو حد اکثر تا ۳ ماه آیند ه( اعالم شود. آگهی 
مزاید ه به همراه جزئیات واگذاری این بناها به زود ی از 
طریق د رج د ر روزنامه های کثیر االنتشار به اطالع عموم 

خواهد رسید.

 --- روایت سوم ---
هتل  بود یم.  کرد ه  سفر  رامسر  به  پیش  چند ی 
را  اقامتگاهی معروف د ر آن شهر است  رامسر که 

رزرو کرد ه بود یم.
این هتل د و ساختمان جد ید و قد یم د ارد. ساختمان 
هم  تاریخی  بنای  یک  اقامت،  امکان  بر  عالوه  قد یم 
نیست.  لطف  از  خالی  د ید نش  که  می شود  محسوب 
برای من، مشکل این ساختمان قد یمی پله های زیاد ی 
آن ها  از  ویلچر  با  نمی توانستم  من  د اشت.  که  بود 
می شد  پایین  آن  از  فقط  د لیل  همین  به  بروم.  باال 
ساختمان را ببینم. برایم بسیار جالب است که هتلی تا 
این اند ازه گران، چرا هیچ رمپ یا باالبری ند ارد! به نظر 
من فضای ساختن این د و را د اشت. ولی خیلی راحت 
ویلچر  از  که  مسافرینی  از  بود  شد ه  گرفته  تصمیم 

استفاد ه می کنند، صرف نظر شود.
من اتاقم د ر ساختمان جد ید بود. برای این ساختمان 
آن  از  می توانستم  نتیجه  د ر  بود.  شد ه  ساخته  رمپ 

باال بروم. 
موقع  هر  شد.  ایجاد  برایم  د وم  مشکل  تازه  جا  این 
از این رمپ استفاد ه کنم، باید د نبال  که می خواستم 
را  رانند گان ماشین هایی می گشتم که خود روی خود 
برایم  واقعا  بود ند!  پارک کرد ه  این رمپ  د قیقا جلوی 
برای عبور من  بار که فضا  این  بود که  ناراحت کنند ه 
از  می توانستند  خود شان  که  آن هایی  شد ه،  ساخته 
به مسیری که مختص  بروند، هیچ توجهی  باال  پله ها 
من بود ند اشتند و این د رد ناک بود. یک موضوع تلخ 
-- و خند ه د ار دیگری هم بود، بعضی ها به رمپ توجه 
و  نمی کرد ند  پارک  را  ماشینشان  جا  آن  و  می کرد ند 
جلوتر می رفتند؛ د ر این لحظه د یگرانی که د نبال جای 
آمد ه  پیش  برایشان  معجزه ای  که  انگار  بود ند،  پارک 
احساس  و  را می گرفتند  آن ها  به سرعت جای  باشد، 

موفقیت همراه با زرنگی شد ید ی د اشتند.
شاید بهتر باشد این قد ر هم تند نگویم. این افراد الزاما 
می کنند.  رفتار  گونه  این  که  نیست  بد جنسی  سر  از 
کجاها  نباید  نمی د انند  واقعا  که  می کنم  فکر  گاهی 
پد ر  حتی  گاهی  کرد.  پارک  می شود  کجاها  و  نباید  
د ختری  است   ۲۶ خود شان  که  این  با  من،  ماد ر  و 
د ارند که از ویلچر استفاد ه می کند، باز هم پیش آمد ه 
را  ماشینشان  د ارد  وجود  رمپ  که  مکان هایی  د ر  که 
تذکر  هم  آن ها  به  مواقع  بعضی  من  کرد ه اند.  پارک 
شود  فرهنگ سازی  عمیق تر  خیلی  باید  شاید  د ا د ه ام. 
موضوعی  چه  برای  د قیقا  مکان ها  این  بد انند  همه  تا 
مناسب سازی شد ه است و آن ها د ر شرایطی که با این 
رو  د ر  رو  مکان های عمومی  یا  د ر خیابان ها  تغییرات 

می شوند، چه تصمیمی باید بگیرند.
د ر  توانستم  سفر  روز  چند  آن  د ر  من  حال  هر  در 
ساختمان شماره د و هتل رامسر اقامت کنم. توانستم 
د ید ن  اما  روم.  باال  آن  رمپ  از  زیاد ی  د رد سرهای  با 
زمانی که  به  آیند ه موکول شد.  به  قد یمی  ساختمان 
امید وارم باشم کسی برای عبور ویلچر به آن ساختمان 

هم راهی پید ا کند.
تجربه د یگری که د ر این سفر د اشتم، مربوط به کاخ 
به  مربوط  که  کاخ  این  از  بود  قرار  بود.  رامسر  مرمر 
اصفهان  ساکن  من  کنیم.  د ید ن  است  پهلوی  د وران 
هستم. با این که شهر خود م د ید نی های بسیاری د ارد، 
وقتی به شهرهای د یگر هم سفر می کنم د لم می خواهد 
از  را  توریستی  اماکن  است  ممکن  برایم  که  تا جایی 

د ست ند هم.
ما به این کاخ رفتیم. برای ورود مشکلی ند اشتم. چون 
پله ای هم نبود. ولی بعد از این که وارد محوطه شد م، 
د ید م که کف آن را با سنگ های ریز زیاد ی پوشاند ه اند. 
از آن سنگ هایی که د ر پارک های قد یم د ر زمین بازی 
کود کان می ریختند. امکان عبور ویلچر از آن سنگ ها 

وجود ند اشت.
من شانسی که د اشتم این بود که تنها نبود م و کسانی 
که همراهی ام می کرد ند می د انستند چه طور ویلچر را 

روی آن سنگ ها جلو ببرند. کار سختی بود ولی به هر 
حال ناممکن نبود. 

محوطه خیلی بزرگ تر از آن بود که د ر زمان کوتاهی 
ساختمان  به  سختی  هر  به  کرد.  طی  را  آن  بتوان 
رسید یم. باز با سد ی از پله مواجه شد م. این جا اما با 
هتل فرق می کرد. برای هتل که د ائما قرار بود به آن 
رفت و آمد کنم کار آسانی نبود که به پله ها بی توجه 
قرار  را  بار  یک  همین  د اشت.  فرق  جا  این  اما  باشم. 
بود د اخل آنجا شوم و واقعا د لم نمی خواست از د ست 
بد هم. با کمک همراهانم از این پله ها باال رفتم. بماند 
باالبر  ساخت  یا  رمپ  زد ن  امکان  من  نظر  از  باز  که 

غیرممکن نبود.
بعد از د ید ن کاخ به بخش د یگری رفتیم تا بنایی را که 
استفاد ه  د ر ساختمانش  فیل هم  عاج  از  قسمت هایی 
وقتی  ند اد ند.  ورود  اجازه  من  به  بگرد یم.  بود،  شد ه 
یک  گفتم  وقتی  آورد ند.  را  پله  بهانه  کرد م  اعتراض 
باز هم اجازه ند اد ند. من نمی خواستم  کاری می کنم، 
همراهانم نگران من باشند، به آن ها گفتم برای گشت 
بروند و من بیرون می مانم تا بازگرد ند. د ر این فاصله 
برای  که  جانباز  فرد  یک  اگر  کرد م،  فکر  خود م  با 
جنگید ن به خاطر مرد م و کشور االن مجبور است از 
ویلچر استفاد ه کند، بخواهد به این کاخ سفر کند هم 
نمی تواند از این پله ها باال برود. اصال من هیچ! برای او 

هم نباید فکری کرد؟
د ر همین سفر بود که می خواستیم از تله کابین رامسر 
هم استفاد ه کنیم. من قبال جای د یگری این تجربه را 
د اشتم که با ویلچر بتوانم د اخل کابین شوم. آن کابین 
آنقد ر بزرگ بود که نیازی به پیاد ه شد ن من از ویلچر 
متصد ی  از  بلیط  خرید  برای  تصور  همین  با  ند اشت. 
بلیط پرسید م که آیا امکان ورود من با ویلچر به داخل 
کابین وجود د ارد؟ او خیلی قاطع و محکم گفت که بله 

من می توانم این کار را بکنم. 
وارد صف شد یم. وقتی کابین جلوی پایم ایستاد، د ید م 
آن قد ر کوچک است که نمی توانم وارد شوم. اعصابم 
را  کابین  که  هم  مسوولی  صد ای  بود.  ریخته  هم  به 
نگه د اشته بود تا من سوار شوم حالم را بدتر می کرد 
"برو تو د یگه. برو بقیه منتظرن". گفتم من نمی توانم 
با ویلچر وارد شوم. گفت"ای بابا. بگو یکی بغلت کنه 

برین تو. صف رو ببین پشت سرت".
من دیگر خیلی عصبانی بودم. تنفر کمترین کلمه ای 
می توانم  لحظه ام  آن  حال  توصیف  برای  که  است 
از ویلچر پیاد ه  استفاد ه کنم. هیچ وقت د وست ند ارم 
شوم و کسی مرا بغل و جابه جا کند. اگر موقع خرید 
آزرد ه   وارد شوی، کمتر  نمی توانی  تو  بلیط می گفتند 
خاطر می شد م تا این لحظه که صفی پشت سر است 
و گاهی صد ای "نچ، نچی" که نشان از خستگی آن ها 
تصمیم من هستند،  منتظر  د ارد می شنوم، همراهانم 
نگاهم  عصبانی  مامور  است،  فشرد ه  را  گلویم  بغض 

می کند و من چاره ای ند ارم که به ورود بد ون ویلچر 
به کابین تن د هم.

این فکر می کرد م  به  آن جا هم د ر تمام طول مسیر 
ساخته  بزرگتر  کابین ها  از  بعضی  بود  کار سختی  آیا 
ند اشت  اصال  یا  د اشت  کمتر  صند لی  مثال  یا  می شد، 
تا ویلچر هم بتواند وارد شود؟ این احساس که گویی 
نیست  ویلچر  با  تو  ورود  منتظر  هیچ کس هیچ جایی 

بیشترین ناراحتی را برایم می آورد.
د لم  کرد م،  تحمل  که  سختی هایی  این  همه  با 
نمی خواست که از برنامه بگذرم. از پیش قرار گذاشته 
با  رامسر  گشتن  از  بعد  برویم.  هم  ماسوله  به  بود یم 
همه کاستی ها، همگی به سمت ماسوله حرکت کرد یم. 
یک سبک زند گی جالبی که د ر ماسوله توجهم را به 
خود ش جلب کرد، حمل وسایل مورد نیاز ساکنین با 
بود. مغازه هایی هم که سوغات  فرقون د ر آن منطقه 
با  را  اثاثیه شان  و  اسباب  می فروختند،  را  ماسوله 
استفاد ه از همین فرقون باال می برد ند. چون ماسوله د ر  
د امنه کوه ساخته شد ه است و مسیر و خیابان هایش 
روستا  شیب  همین  خاطر  به  اصال  د ارند.  شیب  همه 
است که خانه ها را پشت سر هم ساخته اند که حیات 
یکی پشت بام د یگری و همین مساله جاذبه گرد شگری 

روستا شد ه است.
جای  برایم  خیلی  اول  لحظه  د ر  فرقون ها  این  د ید ن 
ویلچر  با  بتوانم  امید د اشت. فکر کرد م شاید من هم 
مسیر را طی کنم. ولی وقتی راه افتاد یم، د ید یم عبور 
اصال کار ساد ه ای نیست. بیشتر که د قت کرد م متوجه 
شد م حتی فرقون ها هم به سختی جلو می روند! یعنی 
کمی  را  مسیر  هم  ساکنین  خود  رفاه  برای  حتی 
مناسب نکرد ه بود ند. به د نبال جایی گشتیم که شاید 
به  د ید یم،  کوچکی  رمپ  رفت.  باال  راحت تر  بشود 
سمتش حرکت کرد یم به این امید که ویلچر می تواند 

از آن باال رود.
زمینی  سانتی متر   ۶۰ اند ازه  به  بود!  عجیبی  سازه 
 ۶۰ تا   ۵۰ اند ازه  به  آن  به  چسبید ه  و  بود  شیبد ار 
به  بهم  چسبید ه  که  بود  شد ه  ساخته  پله  سانتی متر 
سمت باال می رفتند. یعنی یک چرخ ویلچر من روی 
قسمت شیبد ار بود که می توانست جلو برود، و چرخ 
تکان  مسلما  که  د اشت!  پله  که  قسمتی  روی  د یگرم 
که  حد سی  تنها  بود.  عجیبی  وضعیت  نمی خورد. 
می زنم این است که این ۶۰ سانتی متر شیب د ار برای 
عبور چرخ فرقون است و نه ذره ای بیشتر! اگر آن را 
ویلچر  فرقون،  بر  عالوه  می ساختند،  بزرگتر  متر  نیم 
و کالسکه هم می توانست از آن جا عبور کند. د ر آن 
باید  نمی د انستم  ماند نی  یاد  به  شیب  این  به  لحظه 

بخند م یا گریه کنم!
این  د ارد  وجود  روستا  این  مورد  د ر  که  جالبی  نکته 
است که ساختن سطح شیب د اری که گروه بیشتری 
روستا  بافت  به  توجه  با  کنند،  استفاد ه  آن  از  بتوانند 
که  نیست  نیازی  یعنی  نیست.  سختی  کار  اصال 
مسوولی، د هیاری یا فرد ی از خارج برای انجام این کار 
بیاید. خود مرد م روستا هم اگر فقط کمی حوصله و 
سلیقه به خرج د هند می توانند آن مسیر را نیم متری 

بزرگ تر کنند. حد اقل من این طور فکر می کنم.
از آن سفر فقط د ریا رفتنش را تعریف نکرد م. آن قد ر 
از  می د هم  ترجیح  که  بود  سختی  و  پیچید ه  مساله 

خیرش بگذرم.

بخش د وم


