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راه اندازی کریدور چین به اروپا 
با مشارکت ایران

مدیرعامل راه آهن گفت: برای نخستین بار کریدور ریلی مشترک 
میان ایران و ۴ کشور منطقه، حمل بارهای کانتینری چین به اروپا 

را برعهده می گیرد.
راه آهن جمهوری اسالمی ایران گزارش داد که »سعید رسولی« در 
سفر به آنکارا درباره راه اندازی این کریدور ریلی گفت: در نشست 
اخیر روسای راه  آهن های ایران، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان 
و ترکیه سند ایجاد این کریدور ریلی به امضا رسید. وی ادامه داد: 
شرکت کنندگان در این نشست توافق کردند، از طریق این کریدور 
بارهای کانتینری از چین به ترکیه و از آن جا به اروپا حمل شود.

و  حمل  مناسبات  در  جدیدی  و  مهم  فصل  را  رخداد  این  وی 
نقل این مسیر و میان کشورهای یاد شده دانست و گفت که این 
امر موجب توسعه همکاری ها و رونق اقتصادی در کشورهای مسیر 
خواهد شد. به گفته مدیرعامل راه آهن، بر اساس توافق انجام شده 
میان کشورهای مذکور، همه حمل بار را با نرخ یکسان در این 
مسیر انجام خواهد شد.وی با اشاره به ابراز خرسندی حاضران در 
این نشست، نسبت به این توافق گفت: قیمت مناسب و یکسان 
حمل بار در این مسیر می تواند رقابت خوبی را با کریدورهای رقیب 
در منطقه ایجاد کند.رسولی با اشاره به فرصت های ارزشمندی که 
در چند ماه گذشته در بخش ریلی کشور بوجود آمده است، گفت: 
خانواده  در  و همکاری های گسترده  بلند  با جدیت، همت  باید 
بزرگ راه آهن از این فرصت ها به نحو مطلوب  بهره بگیریم.معاون 
وزیر راه و شهرسازی گفت: راه آهن ایران برای توسعه همکاری های 
بین المللی و افزایش بهره وری شبکه و ناوگان خود مصمم است و با 
اتکا به نیروی متخصص شرکت راه آهن در این مسیر گام برخواهد 
داشت.رسولی برنامه ریزی دقیق و هماهنگی در شرکت راه آهن 
را موجب بهره برداری شایسته از این فرصت دانست و افزود: باید 
از همه ظرفیت های ریلی با هدف توسعه بیشتر حمل ونقل  در 
عرصه های داخلی و بین الملل استفاده کنیم.  وی افزود: بر اساس 
برنامه ریزی های انجام شده، در آینده نزدیک شاهد همکاری های 
بیشتر بخش های فعال در حوزه ریلی خواهیم بود.مدیرعامل ر 
اه آهن همچنین هم افزایی، صمیمیت و جدیت در مسیر صنعت 
حمل و نقل ریلی کشور را زمینه ساز حرکت در مسیر توسعه 
بیشتر ناوگان ریلی خواند گفت: خانواده بزرگ  راه آهن تالش می 
کند تا سهم بزرگی در توسعه و رونق اقتصادی کشور داشته و مانع 
از توفیق دشمنان در اجرای نقشه های خود برای فشار اقتصادی 

بر کشور شود.

سرمایه های راکد!
از  قبال  که  مخالفت هایی  رغم  علی 
سوی برخی صاحبان افکار در ممانعت 

به  که هم  کرد  اذعان  باید  ابراز می شد،  زنان  اجتماعی  از حضور 
نسبت گذشته و هم به نسبت تصوری که از شرایط بعد از انقالب 
مختلف  در صحنه های  کثرت  با  و  به سرعت  بانوان  القاء می شد، 

اجتماع حضور فعال پیدا کرد ه اند.
تصرف  در  را  آموزش  صحنه  بعد،  به  سال هایی  از  حضور  این 
دانشگاه ها  در  زنان  پذیرش  از  شوق انگیزی  اخبار  و  گرفت  خود 

منتشرمی شد که بعضا برای گروه هایی نیز حیرت انگیز بود.
روز  شمار  کنار  د ر   -- زمان  آن  می رسد  بنظر  حاضر،  حال  در 
فارغ  جذب  لحاظ  از  برنامه ای  دانشگاه ها،  در  زنان  حضور  افزون 

التحصیالن زن د ر مشاغل تخصصی وجود نداشته است.
برای  زنان  بپذیریم که گرچه هجوم  باید  د هیم  نظر  بد بینانه  اگر 
حضور  مخالفان  روزآمد،  اطالعات  و  بیشتر  دانش  به  دستیابی 
زنان در صحنه اجتماع را غافلگیر کرد اما با توجه به بی برنامگی 
از  زنان  که  بود  آسود ه  خیالشان  آنان  سالیان،  این  دولت های 
در  و  رفت  خواهند  خانه  کنج  به  راست  یک  درس  کالس های 
آینده ای که چندان دور نیست از اتالف وقت خود در دانشگاه ها 
پشیمان خواهند شد چرا که درصحنه اجتماع جایی برای کاربرد 

تخصصشان نخواهند یافت!
از بیکاری ۶۰درصدی زنان تحصلکرده  ایران  اکنون مرکز آمار 
مختلف  رده های  در  کارشناسان  و  مسووالن  و  می دهد  خبر 
این  ارزشمندی  بر  و  می دهند  هشدار  ضایعه  این  به  نسبت 

سرمایه تاکید می ورزند.
در حالت خوشبینانه باید پذیرفت که در شرایط کنونی که مردان 
از  از یافتن شغل محروم هستند، زنان نیز  تحصلکرد ه و غیر آن، 
است  بار  تاسف  که  نکته ای  اما  می برند  رنج  مردان  همان شرایط 
این هست که هنوز بخش تولید کشور به مرتبه ای نرسیده است تا 
برای اداره خود نیازمند تخصِص متخصصین باشد. هنوز تولید در 
بیشتر بخش ها با نیروی کار ساده گذران می کند و تحصلکرد ه های 

دانشگاه ها همچنان جویای کار باقی خواهند ماند. 
این عقب ماندگی زیان بارتر از هر تحریمی است که د یگران بر ما 
تحمیل می کنند. و این؛ زیانی است که بی تدبیری ما، بر جامعه ما 
هستند  راکد ی  سرمایه های  تحصلکرده  زنان  است.  کرده  تحمیل 
که اگر به جریان نیفتد و در صحنه اجتماع جاری نشود عالوه بر 
هدر رفتن انرژی مادی ای که صرف ارتقای دانش آنان شده است، 
گریبان  که  دارد  آینده  مادران  برای  روانی  و  روحی  مصیبت های 

جامعه را نیز خواهد گرفت!

سالمت باشیم
سالمت شما تضمین می شود!

}  آشنایی با خاصیت های هویج {

ساخت کاالهای 
تحریمی به وسیله 
دانش بنیان ها 

سفیر اتریش در ایران:

می خواهیم 
برای ایرانی ها 
سودآور باشیم

تکه ای از من تکه ای از زمین
ما دیده می شویم

]روایتی از ویلچر [

طبیعتی استثنایی برای همه 

توضیحات صندوق هنرمندان

کافه شهر
معرفی کتاب ژاك الکان نوشته ِ 

شون هومر
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دو کلمه حرف ورزشی

تلخ وشیرین یک مسابقه جهانی
گردشگری دسترس پذیر

اجالس بین المللی گردشگری 
دسترس پذیر برای همه؛

 سفر بدون مانع و محدودیت 
خواهد بود

سه موزه دریک موزه

تولیدات تازه نشر معیار      سرمقاله
کتاب های گیالس 

ویژه ی کودکان
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تماس حاصل فرمایید

»مدیر مسوول«

بیش از ٦٠ درصد زنان با تحصیالت عالیه بیکار هستند

در جـستجوـي کـار !
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سالمت باشیمگرد آوری و تنظیم: خد یجه فد ایی زاده --- نیم نگاه ---  با خوراکی ها از خود محافظت کنیم

بارداری و ابتالی کودك به اوتیسم
از  یکی  شد  مشخص  جدید  مطالعه  یک  در 
هورمون های تولید شده از طریق جفت در طول بارداری 
برای  allopregnanolone) ALLO( که  به  موسوم 
رشد طبیعی مغز جنین ضروری است، در صورت کاهش 
می تواند موجب بیماری اوتیسم شود. »کالر ماری واچر«، 
در  »ما  می گوید:  باره  این  در  تحقیق،  تیم  سرپرست 
 allopregnanolone کاهش  دریافتیم  خود  مطالعه 
در  ساختاری  مدت  بلند  تغییرات  به  منجر  رحم  در 
حرکت،  هماهنگی  مسوول  که  می شود  مخچه  قسمت 
تعادل و شناخت اجتماعی است و در نتیجه خطر ابتال 

به اوتیسم افزایش می یابد.«
طبق گزارش محققان، از هر ۱۰ کودک، یک کودک زود 
از  و  می آید؛  دنیا  به  بارداری   ۳۷ هفته  از  قبل  هنگام، 
این میان، یک کود ک از هر ۵۹ کودک مبتال به اختالل 

اوتیسم می شود.

ژن  آزمایشگاهی  مدل  دریک  مطالعه،  این  در  محققان 
که  زمانی  کردند.  حذف  را   ALLO سنتز  در  ضروری 
آزمایشگاهی  مدل های  این  جفت  در   ALLO تولید 
کاهش یافت، نوزاد دچار تغییرات دائمی در رشد نورونی 

در رفتارهای مرتبط با جنسیت شد.
ساختاری،  دیدگاه  »از  کند:  می  عنوان  ادامه  در  واچر 
سفید  ماده  در  ناهنجاری ها  بیشترین  رسد  می  نظر  به 

مخچه اتفاق می افتد.«
به گفته وی، »ما متوجه افزایش ضخامت غالف میلین 
عصبی  فیبرهای  از  که  لیپید  از  سرشار  الیه ای  شدیم، 
دچار  نر  نوزاد  رفتاری،  دیدگاه  از  می کند.  محافظت 
تکرارشونده  رفتار  افزایش  با   ،ALLO منبع  در  کاهش 
از  دو  هر  که  است  رو  روبه  شدن  اجتماعی  معایب  و 

نشانه های اختالل اوتیسم در انسان هستند.«

محققان انگلیسی می گویند؛

تاثیر استرس در بارداری بر  رشد 
مغز جنین

در  مادر  استرس  دهد  می  نشان  جدید  مطالعه 
زمان بارداری یا حتی قبل از بارداری، می تواند بر رشد 

مغز جنین تاثیر گذارد.
 در این مطالعه ۲۵۱ کودکی که زودهنگام متولد شده 
داد  نشان  شواهد  گرفتند.  قرار  بررسی  مورد  بودند 
بیشتری  استرس  شان  بارداری  دوره  در  که  مادرانی 
کودکشان  مغز  سفید  ماده  مجرای  بودند  کرده  تجربه 

رشد معیوبی را دارا بود.
در  آن ها  از  که  کردند  تکمیل  را  پرسشنامه ای  مادران 
مورد تجربه شان از وقایع استرس زا نظیر شرایطی کوتاه 
یا  آزمون  یا شرکت در یک  تغییر منزل  مدت همچون 
عوامل استرس زا شدیدتر نظیر طالق و جدایی پرسیده 
شده بود. براساس تعداد عوامل استرس زا تجربه شده به 

این زنان نمره داده شد.
به  از تکنیک تصویربرداری پزشکی  استفاده  با  محققان 

بررسی ساختار ماده سفید مغز هم پرداختند.
لندن  کالج  از  ارشد  پژوهشگر  التارسکیو«،  »الکساندرا 
کینگ، در این باره می گوید: »ما دریافتیم مادرانی که 
بیشتری  استرس  بارداری  طول  در  و  بارداری  از  قبل 

داشتند، ماده سفید مغز کودک شان تغییر یافته بود.«
پیامدهای  بارداری  طول  در  مادران  بد  روانی  سالمت 
نامساعدی برای نوزاد دارد که از آن جمله می توان به 

تولد زود هنگام یا وزن کم در زمان تولد اشاره کرد.

این  است.  ممکن  هویج  با  پوست  شادابی  و  جوانی 
بدن  داخلی  عضو های  برای  فقط  نه  غذایی  ماده ی 
وضعیت  شد ن  بهتر  برای  بلکه  است  بخش  خاصیت 

پوستمان تاثیر گذار است.
تفاوتی ندارد که هویجتان خام یا پخته و یا رنده شده 
برای وارد  راه  های متفاوتی  باشد.  یا  به صورت پوره ای 
این  دارد.  وجود  روزانه  غذایی  برنامه ی  به  هویج  کردن 
ماده ی غذایی نارنجی رنگ لبریز از خواص باور نکرد نی 
می کند  شما  سالمتی جسم  به  بزرگی  کمک  که  است 
چون می تواند مشکالت بینایی، کم خونی، اسهال و … 

را برطرف کند.
■■ هویج -- روده!

]دل درد، بیرون روی، حالت تهوع و غیره[
را  آب  درستی  به  که  ندارد  توانایی  روده ها  که  زمانی   
از  (یکی  می افتد  اتفاق  روی  بیرون  کند  خود  جذب 
برای  موثر  کارهای  از  یکی  روده(.  ساز  خطر  مشکالت 
این  است.  هویج  از  استفاده  مشکل  این  شدن  برطرف 
ماده ی غذایی لبریز  از فیبر است و فیبر، پکتین موجود 
در آن آب را جذب می کند و به این گونه از شدت اسهال 

کاسته می شود.
◄ روش استفاده

یا هویج  و  پوره، آب هویج  به صورت  از هویج  استفاده 
خردشده برای جلوگیری از بیرون روی موثر است.

■■ هویج -- چشم سالم!
] کم شدن قدرت بینایی، ریزش اشک چشم ها، مشکالت 

دید و غیره[ 
واگیر  گاهی  و  شده  ضعیف تر  چشم ها  زمان  گذر  با 
بیماری های داخلی می شوند. می شود این را به راحتی 
گفت که هویج دوست سالمت چشم هاست. این سبزی 
بسیاری  آنتی اکسیدان  همان  لوتئین  حاوی  نارنجی 
قوی می باشد که می تواند از شبکیه ی چشم ها مراقبت 
به پیری  از مشکل دژنراسیون ماکوالی مربوط  و  کرده 
آب  و  دوربینی  کردن  برطرف  برای  می کند.  پیشگیری 

مروارید در مردان موثر است
◄ برای تقویت دید روزانه

روزانه ۳۰۰ میلی گرم عصاره ی هویج را با عصاره ی مورد 
صحرایی بهم زده و میل کنید.

◄ برای تقویت دید شبانه
عالوه بر مصرف هویج می توانید با نظر پزشک یا داروساز، 

مکمل بتاکاروتن میل کنید.
■■ هویج -- به تاخیر انداختن پیری پوست

]جوانی و شادابی پوست ناشدنی نیست[
بدن  داخلی  اعضای  برای  فقط  نه  غذایی  ماده ی  این   
موثر است بلکه برای بهبود وضعیت پوستمان نیز موثر 
مقدمه  یا همان  بتاکاروتن  از  لبریز  که  این  برای  است. 
پیری  از  آنتی اکسیدان  این  می باشد.   A ویتامین  ساز 
برنامه ی  در  اگر  می کند.  جلوگیری  پوستی  سلول های 
غذایی تان به طور مدام هویج مصرف کنید کار بزرگی در 

راه  سالمت و شادابی پوستتان خواهید کرد.
■■ سالمت چشم و مو و ناخن

مواد مغذی که در این گیاه خوشمزه وجود دارد با سم 
زدایی که انجام می دهد می تواند باعث سالمت پوست 
و مو و ناخن شود و ساخت سلول های جدید در بدن 

را بهبود دهد.
◄ روش مصرف

در  کنید.  استفاده  هویج  میل  برای  وقتی  هر  از 
کنید.  میل  هویج  آب  کنید.  رنده  هویج  ساالدهایتان 
به  دانید  می  خود  که  روشی  هر  با   که  این  خالصه 

سالمت جسم خود با خوردن هویج کمک کنید.
■■ هویج -- مانع قدرتمندی برای آفتاب سوختگی

]هویج پر خاصیت ترین ماده ی غذایی برای جلوگیری از 
آفتاب سوختگی است[

»اپیدرم« آسیب   به  بنفش خورشید  ماورای  اشعه های   
زده و گاهی التهاب ایجاد می کند که معروف ترین این 
موجود  بتاکاروتن  است.  سوختگی  آفتاب  ها   التهاب 
آن  تقویت  باعث  و  کرده  محافظت  پوست  از  هویج  در 
برابر  از پوست در  آنتی اکسیدان  این  می شود. در واقع 
آب  مصرف  می کند.  محافظت  بنفش  ماورای  اشعه های 
در  گرفتن  قرار  برای  پوست  سازی  آماده  باعث  هویج 

معرض نور خورشید می شود.
■■ هویج -- راهی برای جلوگیری از کم خونی

است.  مفید  جزئی  کم خونی  رفع  برای  هویج  مصرف 
هویج خواصی دارد که با کم خونی جزئی مقابله می کند 

به خاطر این که به تولید بیشتر گلبول های قرمز خون 
کمک می کند.

◄ روش استفاده
فرقی  کنید.  تان  روزانه  غذایی  برنامه ی  وارد  را  هویج 
نمی کند به صورت خام، پخته، پوره یا آب هویج باشد. 

در هر حال هویج میل کنید.
■■ هویج -- دوست خانم های یائسه

] گرگرفتگی، چاقی، پوکی استخوان و …[ 
پس  یکی  مشکالت  قبیل  این  یائسگی  دوره ی  در 
هویج  مصرف  با  اما  می کند.  نمایان  را  خود  دیگری  از 
این  خاطر  به  انداخت.  تاخیر  به  را  عالئم  این  می توان 
که هویج سرشار از آنتی اکسیدان هایی است که به بدن 
کمک می کنند تا با اکسایش سلول ها و پیری بدن مقابله 

کنند.
◄ روش مصرف

به صورت پوره، خام، آب هویج و غیره. توصیه می کنیم 
به طور مرتب هویج میل کنید.

باهر روش استفاده کنید موثر است،  ازهویج  این که  با 
ولی تحقیقات نشان داده که مصرف هویج به صورت آب 
گرفته شده از آن، این خواص باال را بهتر و سریع تر به 

عمل می رساند.
■■ هویج -- برای مردان

به گفته متخصصان مصرف هویج، بیماری لثه را درمان 
می کند و مانع از بوی بد دهان می شود.

آیا می دانید چرا مردان باید عالوه بر روزی یک سیب 
حتما یک هویج بخورند؟ هویج نسبت به گیاهان دیگر 

برای سالمت مردان اهمیت بیشتری دارد.
آن  از  بیشتر  هویج  در  موجود  بتاکاروتن  چرا؟  اما 
گفته  به  است.  مفید  مردان  برای  کنید  تصور  چه 
مصرف  بار   ۲ هفته ای  حداقل  باید  هویج  متخصصان، 
خانواده  تشکیل  که  سال   ۳۰ باالی  مردان  شود. 

داده اند باید به خوردن هویج اهمیت زیادی بدهند.
هویج  آب  بار  یک  ای  هفته  خون،  تصفیه  ◄برای 

بخورید.
◄برای بهبود کیفیت اسپرم، هویج خام مصرف کنید.

◄هویج هر نوع ناراحتی معده را تسکین می دهد.

◄برای کاهش میزان کلسترول خون، هر شب پس از 
شام یک لیوان آب هویج مصرف کنید.

◄به طور روزانه هویج خام که حاوی ویتامین C است، 
مصرف کنید.

سرطان  از  پیشگیری  در  هویج،  یک  روزی  ◄مصرف 

مفید است.
◄تقویت کننده سیستم ایمنی است.

◄برای کنترل انسولین، مبتالیان به دیابت، هویج خام 

بخورند.
از  پیشگیری  و  ای  روده  ناراحتی  تسکین  ◄برای 

یبوست هویج مصرف کنید.
◄خاصیت داروئی خوردن هویج

◄بتاکاروتن در هویج
هویچ در درجه ی اول یک منبع غنی از آنتی اکسیدانی 
به نام بتاکاروتن است که می تواند در بدن به ویتامین 

A تبدیل شده و سالمت چشم را تضمین کند. 
■■ گوارش

هویج ترشح بزاق و عرضه ی مواد معدنی ضروری را در 
برای  که  آنزیم هایی  و  ویتامین ها  و  داده  افزایش  بدن 
هضم غذا کاربرد دارند را در بدن آزاد می کند. خوردن 
هویج به طور منظم می تواند از زخم معده و اختالالت 

گوارشی جلوگیری کند.
■■ عناصر قلیایی

کردن  پاک  برای  و  بوده  قلیایی  عناصر  از  غنی  هویج 
بدن و احیای خون و ایجاد تعادل بین محیط اسیدی و 

قلیایی موثر است.
■■ پتاسیم

این گیاه خوشمزه یک منبع عالی از پتاسیم بوده که 
در  و  بدن  سدیم  سطح  در  تعاد ل  ایجاد  به  می تواند 

نتیجه به تعادل فشار خون بی نجامد. 
■■ بهداشت دهان و دندان

دندان  و  دهان  مضر  میکروب های  کشتن  باعث  هویج 
گفته  به  می شود.  دندان ها  پوسیدگی  از  جلوگیری  و 
متخصصان مصرف هویج، بیماری لثه را درمان می کند 

و مانع از بوی بد دهان می شود.
■■ زخم

این خوراکی دوست داشتنی خام یا رنده شده می تواند 
در التیام زخم ها و یا بریدگی و التهاب موثر باشد.

■■ غذاهای گیاهی
در میان غذاهایی که مصرف می کنید که مقادیر زیاد 
مواد شیمیایی را با خود دارد هویج دارای یک ماده به 
نام فالکارینول است که می تواند از سرطان روده بزرگ 

جلوگیری کرده و به سالمت آن کمک کند. 
■■ کارتنوئید ها

هویج سرشار از کارتنوئید هایی است که می توانند در 
بدن به تنظیم قند خون بینجامند. 

■■ فیبر
که  است  محلول  فیبر  از  سرشار  ریشه ای  گیاه  این 

می تواند باعث کاهش LDL و افزایش HDL شود. 
این روند برای کمک به لخته شدن خون و جلوگیری 
از بیماری های قلبی موثر است. با تقویت سالمت قلب، 

بیماری های مربوط به قلب را دور نگه می دارد.

سالمت شما تضمین می شود!} آشنایی با خاصیت های هویج {



3 1398/8/6 - شماره 142

 --- نیم نگاه ---

حضور زنان در ورزشگاه 
اراده نظام بود

وزیر ورزش و جوانان گفت: موضوع حضور زنان 
در ورزشگاه اراده نظام، دولت و مردم بود که به وقوع 
این  نیز  آینده  بازی های  در  که  امیدواریم  و  پیوست 

اتفاق رخ دهد.
»مسعود سلطانی فر« در جمع روسای فدراسیون های 
ورزشی گفت: دو سال پیش در جریان بازی با بولیوی 
بازی  در  نیز  آن  از  بعد  و  بودیم  بانوان  حضور  شاهد 
آسیا  قهرمانان  لیگ  فینال  در  کاشیما  و  پرسپولیس 
بازی همه  این دو  زنان در ورزشگاه حضوریافتند. در 
و حاشیه ای  مشکل  هیچ  و  گرفته شد  درنظر  جوانب 
مسابقات  پخش  جریان  در  چنین  هم  نداشت.  وجود 
برای  خانواده ها  روسیه    ۲۰۱۸ جهانی  جام  فوتبال 
ورزشگاه  در  ایران  فوتبال  ملی  تیم  بازی  دو  تماشای 

آزادی حضور یافتند.
تجربیات  این  که،  این  بیان  با  جوانان  و  ورزش  وزیر 
نهادهای ذی  با  برگزاری جلسه  از  بعد  که  باعث شد 
به  بتوانند مجددا  زنان  برسیم که  این تصمیم  به  ربط 
این  در  شرکت کننده  زنان  گفت:  بیایند،  استادیوم 
مسابقه نیز همه ضوابط ومالحظات را رعایت کردند، 
هم چنین بازخوردهای مثبت حضور زنان در ورزشگاه 

را مورد توجه قرار داد.

خاطر  به  رئیس جمهوری  از  سخنانش  ادامه  در  او 
بزرگ  کار  این  رسیدن  ثمر  به  برای  الزم   حمایت 
قدردانی کرد و اظهار داشت: از شورای امنیت کشور، 
ربط  ذی  امنیتی  و  انتظامی  نهادهای   و  کشور  وزیر 

تشکر می کنم.
برای  الزم  زیرساخت های  که  این  بیان  با  سلطانی فر 
حضور و ورود بانوان به ورزشگاه ها وجود دارد، تاکید 
داریم  استان ها  مراکز  در  زیادی  ورزشگاه های  کرد: 
مانند امام رضا (ع(، نقش جهان اصفهان، غدیر اهواز، 
فوالد خوزستان، یادگار امام تبریز و پارس شیراز که 
امنیت آن ها به خوبی تامین می شود و ورودی و معبر و 
خدمات مجزا دارند، بنابراین زیرساخت های الزم برای 

حضور زنان در ورزشگاه ها وجود دارد.

حمایت از برنامه انجمن های 
ورزشی

 
دانشجویان  امور  سازمان  بدنی  تربیت  مدیرکل 
گفت: این اداره کل از تمام برنامه های مدون انجمن های 
ورزشی برای توسعه ورزش در دانشگاه ها حمایت می کند.

حسین  محمد  دانشجویان،  امور  سازمان  گزارش  به 
دراین  مالی  محدودیت  هیچ  که  این  بیان  با  علیزاده 
ورزش  سالن   ۴۰۰ حاضر  حال  در  افزود:  نداریم  زمینه 
الزم  امکانات  و  ظرفیت ها  دارد،  وجود  دانشگاه ها  در 
ایجاد رشته های ورزشی جدید و برگزاری عملی  برای 

واحدهای تخصصی در دانشگاه ها وجود دارد.
اظهار  دانشجویان  امور  سازمان  تربیت بدنی  مدیرکل 
استراتژی  انتظار می رود  انجمن های ورزشی  از  داشت: 
تدوین  را  فعالیت خود  دانشگاه محل  در  ورزش  توسعه 

کنند.
در ادامه محمد پورکیانی، گفت: در دوره مدیریت جدید 
علیزاده،  دکتر  حمایت های  با  و  بدنی  تربیت  کل  اداره 

توجه به انجمن های ورزشی بیشتر شده است.
تاکید  ورزشی  با  انجمن های  مشترک  دفتر  مسوول 
جاری  برنامه های  در  ورزشی  انجمن های  مهم  نقش  بر 
نقش  تقویت  راستای  در  گفت:  دانشگاه ها  در  ورزش 
و  منطقه  ای  مسابقات  برگزاری  در  ورزشی  انجمن های 
ملی دانشجویی، به روز بودن اطالعات دبیران انجمن ها 
مسابقات  قوانین  و  نامه ها  آیین  از جدید ترین  داوران  و 

ضروری است.

سیاوش بهبود یدو کلمه حرف ورزشی

مسابقات ورزشی ارتش های جهان از جمله مسابقات گروهی 
بین ورزشکاران است که همواره توجه ورزش دوستان را به 

خود جلب می کند.
از زمانی که این مسابقات به صورت محدود و منطقه ای یا میان 
کشورهای همسو و دوست برگزار می شد، تا اکنون که در قالب 
یک المپیک ورزشی ارتش های جهان هفتمین دوره آن برگزار 
ورزشکاران  از  نظامی  تیم های  بهره مندی  دلیل  به  است،  شده 
بازی های قهرمانی و حرفه ای--که عموما در کادر رسمی ارتش ها 
فعال هستند یا دوران خدمت موقت خود را می گذرانند--این 
مسابقات محکی برای ورزشکاران در ورود به مسابقات جهانی و 
بین المللی بوده است و از کامیابی یا ناکامی آن ها می توان نتایج 
بعدی را پیش بینی کرد و به همین دلیل پرداختن به آن و توجه 

به نتایج بدست آمده ضرورت می یابد.
تعداد  باالترین  با  که  هستند  کشورهایی  که  حالی  در  گرچه 
ورزشکار در این مسابقات حضور یافتند و از جمله خود کشور 
چین که میزبان بازی هاست، ایران با حدود یک صد ورزشکار 
در این بازی ها شرکت کرد که به نسبت تعداد و رشته هایی که 
قهرمانان ایران در مسابقات آن شرکت کرد ند نتایج قابل قبولی 
در رشته هایی که به طورسنتی برتری داشته ایم بدست آوردند 
گرچه در رشته هایی نیز ناکام مانده اند! قبل از این که نتایج برخی 
از مسابقات و اظهار نظر قهرمانان و مربیان را با هم بخوانیم، بیان 
این ضرورت دارد که؛ این مسابقات علی رغم اهمیتش، کمتر 

مورد توجه رسانه ها به ویژه رسانه های ورزشی قرار داشته است!
گفتنی است که مراسم افتتاحیه هفتمین دوره مسابقات نظامیان 
جهان (سیزم( در شهر ووهان در کشور چین برگزار شد و طی 

مراسم،کشورهای مختلف رژه رفتند.
با برگزاری این مراسم، مشعل بازی ها نیز روشن شد.

در این دوره از بازی ها که برای نخستین بار در چین برگزار 
در  از ۱۰۹ کشور جهان  ورزشکار  و ۳۰۸  هزار  می شود ۹ 
قالب ۲۹  رشته و ۳۲۹ زیر رشته ورزشی به مدت ۱۰ روز 

به رقابت پرداختند.
در  ورزشکار  نیز حدود ۱۰۰  ایران  اسالمی  از سوی جمهوری 
هشت رشته دوچرخه سواری، جهت یابی، کشتی، نجات غریق، 

والیبال، تیر و کمان، چتربازی و دو میدانی شرکت داشتند.
سالگرد  هفتاد مین  مناسبت  به  رقابت ها که  از  دوره  این  شعار 
تاسیس جمهوری خلق چین برگزار می شود »افتخار نظامی و 

صلح جهانی« است.
این بازی ها که هر چهار سال یک بار برگزار می شوند برای نخستین 

بار در سال ۱۹۴۵ میالدی و در کشور ایتالیا برگزار شد.
ووهان مرکز استان استان هوبی در سال ۲۰۱۵ به عنوان میزبان 
این بازی ها انتخاب شد مقامات چین برای برگزاری این رقابت ها ۳۱ 
مکان جدید تاسیس و ۱۷ مکان را نیز نوسازی و بازسازی کرده اند.

ارتش چین به این دوره از بازی های نظامی توجه زیاد ی دارد 
و بزرگترین کاروان ورزشی متشکل از ۵۵۳ نفر از جمله ۴۰۶ 

ورزشکار را به این بازی ها اعزام کرده است.

خوب است قبل از توجه به نتایج مسابقات،شمایی از فضای این 
کاروان  سرپرست  گفته های  مورد  این  در  آوریم.  بدست  دوره 

اعزامی کشورمان راه گشاست.
سرپرست کاروان اعزامی ایران به بازی های نظامیان جهان (سیزم( 
رشته های  در  المپیک  و  جهان  قهرمانان  حضور  است:  گفته 

مختلف سطح این دوره از بازی ها را باال برده است.
کاروان  داشت:  اظهار  پیمبری«  »سیدکمال  دوم  سرتیب  امیر 
و  آمادگی  مراحل  طی  از  بعد  ایران  مسلح  نیروهای  ورزشی 
اردوهای از پیش تعیین شده از ۲۳ مهر با ۱۶۶ ورزشکار، مربی 
و سرپرست به ووهان چین اعزام شد و رقابت های خود را با ۱۰۹ 

کشور حاضر در این مسابقات آغاز کرد.
میدانی،  و  دو  تیم های  شامل  ایران  اعزامی  کاروان  افزود:  وی 
غریق،  نجات  پنج گانه،  سه گانه،  تیراندازی،  والیبال،  چتربازی، 
کشتی آزاد و فرنگی، جودو، جهت یابی، تیر و کمان، تکواندو، 
دوچرخه  سواری و دو ماراتن است که ورزشکاران ایران رقابت های 
بسیار فشرده و تنگاتنگی را با کشورهای دیگر دارند. به این دلیل 
که بسیاری از قهرمانان جهان و المپیک در این دوره از مسابقات 

حضور دارند.
همان طورکه گفته شد؛ قهرمانان کشورمان دررشته هایی که 
گیران  درخشیدند.کشتی  خوش  داریم  برتری  طورسنتی  به 
آوردند.درحالی  ارمغان  کاروان  برای  هایی  آزادکاروفرنگی مدال 
که به گفته سرمربی تیم کشتی آزاد نیروهای مسلح، اعضای تیم 
ملی کشتی آزاد به مصاف رقیبانی رفتند که هرکدام قهرمانان 
و  را سخت  دیدارها  این  امر  همین  و  بودند  المپیک  و  جهان 

دیدنی کرده بود.
گروه  در  بذری  است:  داشته  اظهار  امید«  »شهرام  سرهنگ 
بازنده ها به مصاف فرانسه قهرمان سوم جهان، قزاقستان و کره 
جنوبی رفت و با پیروزی برابر این حریفان به مدال برنز نایل 
آمد.ودر روز دوم این رقابت ها در وزن های ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم 
محمدیان در فینال با الکساندر روشتین قهرمان دوم بازی های 
اروپایی، کشتی پایاپایی گرفت و وی را مغلوب و مدال طال را 

کسب کرد.
وی خاطرنشان کرد: محبی در وزن ۱۲۵ کیلوگرم در فینال با 
طاها آکگول قهرمان اول المپیک ۲۰۱۶ و جهان ۲۰۱۵ و نایب 
قهرمان ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ روبه رو شد و بازی را به او واگذار کرد.
درنتیجه؛تیم ملی کشتی ایران در بازی های نظامیان جهان سه 

مدال طال، نقره و برنز کسب کرد.
ناگفته نماند؛ تیم کشتی فرنگی نیروهای مسلح ایران هم، با کسب 
یک مدال طال و یک مدال برنز به رنگارنگی مدال های کاروان 
کشورمان افزود. زیرا در این مسابقات »پژمان پشتام« در وزن 
۷۷ کیلوگرم یک مدال طال و »امین میرزازاده« در وزن ۱۳۰ 

کیلوگرم به یک مدال برنز دست یافتند.
این مسابقات در ۶ وزن المپیکی برگزار شد و هر کشور مجاز به 

استفاده از ۴کشتی گیر در هر رشته (آزاد، فرنگی و زنان( بود.
نصیب  بی  راازمدال  ایران  نیزکاروان  دوومیدانی  ورزشکاران 
نگذاشتند.بنابرخبرها؛»مهدی پیرجهان« در مسابقات دوی ۴۰۰ 
متر با مانع توانست با صعود به فینال بازی  های نظامیان جهان، در 
کنار حریفانی از برزیل، کویت و هند به مقام قهرمانی دست یابد.

وی با ثبت رکورد ۴۹ ثانیه و ۶۰ صدم ثانیه در دوی ۴۰۰ متر با 
مانع طالی این رقابت ها را از آن خود کند.

و  دو  پوش  ملی  تفتیان«  دوومیدانی»حسن  رشته  همین  در 
میدانی ایران موفق شد تا در دوی ۱۰۰ متر بازی های نظامیان 

جهان به مدال طال دست یابد.
نیروهای  میدانی  و  دو  تیم  مربی  صالحی«  »مرتضی  سرهنگ 
مسلح اظهار داشته: تفتیان دونده ۱۰۰ متر ایران امروز خوب 
درخشید و توانست در مرحله مقدماتی به مرحله نیمه نهایی راه 
یابد و با موفقیت به فینال برسد. وی در این مرحله با رکورد ۱۰ 
ثانیه و ۲۴ صدم ثانیه مقام اول این ماده را در بازی های نظامیان 

جهان از آن خود کند.
نیز  جهان  نظامیان  رقابت های  در  ایران  تکواندوکاران  تالش 
شایسته توجه است. در این رشته محمد حسن پلنگ  افکن و 
محمد مهدی عمادی موفق شدند دو مدال برنز  بازی های المپیک 
نظامیان جهان ۲۰۱۹ را به نام خود ثبت کنند و در کنار یک 
برنز دیگر تکواندو، به شمار مدال های کاروان کشورمان بیافزایند.

ناکامی های  از  البته جدا  و  آمد ه،  بد ست  کامیابی های  کنار  در 
انفرادی ورزشکاران کاروان اعزامی ارتش کشورمان به بازی های 
جهانی ،اگربخواهیم ازعدم توفیق گروهی هم سخن بگوییم ناگزیر 
باید از توقف تیم  والیبال نظامی ایران که در چهارمین دیدار 
خود برابر پاکستان در بازی های نظامیان جهان شکست خورد و 
از رسیدن به نیمه نهایی بازماند، و نیز ناکامی همه جودو کاران یاد 
کنیم و امیدوار باشیم با علت یابی این ناکامی ها، برای بازی های 

بعدی بهتر ظاهر شویم.

تلخ وشیرین یک مسابقه جهانی
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سفر کردن یک چالش برای جمعیت بزرگی از  مردم 
جهان باقی مانده است. ۱۵% از جمعیت جهان را معلوالن 
تشکیل می دهند که به همراه دوستان و خانواده هایشان 
گردشگری  مناطق  و  شهرها  در  می توانند  سختی  به 
می توانند  سختی  به  افراد  این  کنند.  گذار  و  گشت 
خدماتی  کنند،  پیدا  سفرهایشان  در  مناسب  خدمات 
دسترس،  قابل  بهداشتی  سرویس های  همچون  عمومی 
شده،  سازی  مناسب  اتاق های  دیده،  آموزش  کارکنان 
تور،  کننده  برگزار  خدمات  هوایی،  خطوط  فرودگاه ها، 
و جاذبه های عمومی مانند موزه ها، پارک ها، فروشگاه ها، 
سواحل، باغ ها و دیگر فضاهای عمومی که هر یک از نظر 

دسترسی برای فرد دارای معلولیت بسیار دشوار است.
 گردشگری دسترس پذیر یک سیاست توسعه پایدار و 
گردشگری  مقاصد  است.  استثنایی  تجاری  فرصت  یک 
و  روحی  جسمی،  محدودیت های  از  فارغ  تا  می کوشند 
گردشگری خود  و خدمات  گردشگران، محصوالت  سن 

را مناسب و در دسترس همه افراد قرار دهند. 
مقاصد زیادی  با پیروی از اصول استانداردهای دسترس 
از  فناوری های هوشمند نوین،  پذیری جهانی، استفاده 
استراتژیک   اقدامات  و  گذاری  قانون  چارچوب  تدوین 
را یک محصول  پذیر  اند  گردشگری دسترس  توانسته 
کارآمد برای افراد با نیازهای مختلف و متنوع قرار دهند. 
و با این کار مزیت رقابتی خود را نسبت به دیگر مقاصد 
معدود  متاسفانه  اما  دهند.  ارتقا  دسترس  قابل  غیر 
برای  کافی  کارهای  سازو  که  می یابیم  را  کشورهایی 
که  اند  گرفته  نظر  در  معلولین  نیازهای  به  پاسخگویی 
به  نیست.  به سود صنعت گردشگری جهان  این مساله 
گفته سازمان ملل، تأثیر گردشگری دسترس پذیر فراتر 
از ذینفعان صنعت گردشگری است و منافعش  به جامعه 
ارزش های  به  دستیابی  باعث  زیرا  می رسد  بزرگتری 
بعد  اما  می شود.  جامعه ای  هر  در  اقتصادی  و  اجتماعی 
از سال ها سکوت و انفعال در زمینه گردشگری دسترس 
گردشگری  مقاصد  در  مداوم  تالشی  شاهد  اکنون  پذیر 
هستیم. این امر باید تداوم یابد زیرا بیش از یک میلیارد 
را تجربه  ناتوانی های مختلفی  نفر در جهان هستند که 

می کنند.
افراد  درصد  پنجاه   Lonely Planet گفته  طبق 
امکانات  اگر  بیشتری می کنند  دارای معلولیت مسافرت 
باشند  کرده  سفر  آن  به  که  کجا  هر  در  دسترس پذیر 
نشان می دهد  باشد. هم چنین مطالعات  داشته  وجود 
معلولیت در جهان  دارای  افراد  از  که حدود ۸۸ درصد 
ایاالت  .برای مثال در  انجام می دهند  ساالنه یک سفر 
توسط  دالر  میلیارد   ۳/۱۷ سال  هر   ، آمریکا  متحده 
شود.  می  هزینه  سفر  در  معلولیت  دارای  بزرگساالن 
افراد دارای معلولیت ساالنه   ، فقط در آمریکای شمالی 
بیش از ۱۳ میلیارد دالر برای سفر هزینه می کنند.در 
مسافران  توسط  دالر  میلیارد   ۸ حدود  ساالنه  استرالیا 
از  درصد   ۱۲ حدود  شود.  می  هزینه  معلولیت  دارای 
داده  اختصاص  معلول  افراد  به  اروپا  گردشگری  بازار 
شده است. کمیسیون اروپا تحقیقی در این زمینه  انجام 
داده است که تخمین می زند با این که بازار گردشگری 
نفر  میلیون  برای ۱۳۸  اروپا  سراسر  در  پذیر   دسترس 
این  از  نیمی  تنها  است،  شده  تشکیل  بالقوه  گردشگر 
سفرها  این  که  می کنند،  مسافرت  منظم  طور  به  افراد 
ساالنه  تقریباً ۱۵۰ میلیارد یورو  درآمد زایی می کند. 
نیازهای  دارای  گردشگر  میلیون   ۱۸۰  ، سال۲۰۱۶  در 
ویژه از شهرهایی بازدید کردند که برای آن ها دوستانه و 
در دسترس بوده است. هم چنین حدود ۵۰ میلیون نفر، 
افراد دارای معلولیت در منطقه خاورمیانه سکونت دارند. 
از  بازدید  برای   مناسب  گزینه های  دنبال  به  افراد  این 
شهرها و مناطق گردشگری هستند که براساس نیازشان 

خدمات مناسبی را ارائه می دهند.
■■ سریعترین رشد  در بازار صنعت گردشگری

نفر یک  از هر هشت  این تخمین که  با در نظر گرفتن 
مسافران  است،  معلولیت  دارای  جهان  سراسر  در  نفر 
ترین  سریع  از  یکی  اکنون  معلولیت  انواع  دارای 
 ۵۴ حداقل  می دهند.  تشکیل  را  گردشگری  بازارهای 
نظر  مورد  مقصد  در  نتوانند  اگر  افراد،  این  از  درصد 
از رفتن به این مکان های  بیایند،  خدمات دسترس پذیر 
دسترسی،  نیازهای  با  افراد  می کنند.  خودداری  جدید 
مشابه  رفتاری  الگوهای  و  سفر  خواست های  از  بسیاری 
مسافران دیگر را دارند، اما برای لذت بردن از تجربیات 

گردشگری، با موانع زیادی دست و پنجه نرم می کنند. 
هدف گردشگری دسترس پذیر این است که همه بتوانند 

به آسانی از تجریبات سفر لذت ببرند. 
■■ شهر دبی به عنوان یک نمونه

این شهر  نشان می دهد،  دبی  استراتژیک ۲۰۲۱  برنامه 
تعهد به آسان سازی زندگی برای افراد معلول را هدف 
پر  می کند  تالش  دبی  که  آنجایی  از  است.  داده  قرار 
هدف  شود،  جهان  در  گردشگری  مقصد  بازدیدترین 
پذیر  دسترس  گردشگری  استادندارهای  به  رسیدن 
دبی  است.  داده  قرار  گذاری خود  در سرمایه  کاماًل  را  
برنامه ای  جاه طلبانه برای جذب ۲۵ میلیون گردشگر تا 
سال ۲۰۲۵ دارد. از این رو، نخستین اجالس بین المللی 
تاریخ  در  دبی  در  همه  برای  دسترس پذیر  گردشگری 
رویداد  این  می شود.  برگزار  جاری  ماه  آبان   ۱۴--۱۵
به  این موضوع  تا  است  عنوان سکویی طراحی شده  به 
طور کامل از زوایای  اجتماعی و اقتصادی درک شود و 
مزیت های دسترس پذیری به همه ی فعالین گردشگری 
معرفی شود. با توجه به آنچه گفته شد، ما معتقدیم زمان 
آن فرا رسیده است که به جلو قدم برداریم تا آینده ای 

بهتر برای همه داشته باشیم.
در حاشیه این اجالس، نمایشگاهی گسترده از محصوالت 

و خدمات برای معلوالن برگزار می شود.
زیر  موضوعات  به  اجالس  گفتگوهای  و  بحث   ■■

خواهد پرداخت:
◄ دبی به عنوان یک الگو: شهری برای همه

گردشگری  در  سیاستی  عنوان  به  پذیری  دسترس   ◄

پایدار
◄ ساخت وسایل حمل و نقل عمومی مناسب برای افراد 

دارای معلولیت
◄ مقاصد گردشگری سالمت برای همه 

◄ مقاصد گردشگری  و اقامتگاه های دسترس پذیر 

◄ شهرهایی برای همه -- استراتژی و برنامه ریزی

◄ تدوین قوانین  جهت مناسب سازی  شهرها برای همه

◄ تکنولوژی و ابزارهای دسترس پذیری  
تأثیر   -- اجتماعی  شبکه های  و  عمومی  رسانه های   ◄

گذاری بر تصمیمات سفر افراد دارای معلولیت و بازتاب 
نیازهای آن ها

◄ آینده پژوهی گردشگری دسترس پذیر 

◄ کارگاههای آموزشی 

در  شاغل  پرسنل  آگاهی  افزایش  برای  اجالس  این  در 
برگزار  کارگاه هایی  داری،  هتل  و  گردشگری  صنایع 
این  می شود.  ارائه  امر  متخصصین   توسط  که  می شود 

کارگاه ها با موضوعات مهمی همچون:
پیشرو  دسترس پذیر  گردشگری  در  چگونه   ■■

باشید؟ 
در  آگاهی  ارائه خدمات، عدم  زمینه های  از  بسیاری  در 
خدمات   دارد.  وجود  فرد  معلولیت  با  مناسب  برخورد 
است.  نبوده  مستثنی  وضعیت  این  از  نیز  گردشگری 
آگاه  کمبودها  و  از خالها  ارشد  مدیران  کارگاه  این  در 
می شوند و طریقه درست مدیریت گردشگری دسترس 
حس  می توانند  آگاه  مدیران  این  می آموزند.  را  پذیر 
همدلی را در دیگر کارکنان نیز زنده کنند. برخورد های 
تمام  در  کارکنان  به  باید  الزم  استانداردهای  و  مناسب 

سطوح ابالغ شود.
گردشگران  و  مشتریان  با  چگونه  کارکنان   ■■

دارای معلولیت  برخورد کنند؟ 
این کارگاه برای کارکنان صنعت گردشگری خواهد بود 
تا رویکردی مشتری مدارانه را در زمینه کار با مشتریان 
با نیازهای ویژه در فضاهایی از جمله فرودگاه، راه آهن، 
کشتی، اتوبوس، وسایل حمل و نقل عمومی و ارتباطات، 
آموزش، گردشگری سالمت، خدمات بانکی رعایت کنند. 
آگاه  و  شرایط  واجد  کارکنان  کارگاه ها  این  برگزاری  با 
بود  قادر خواهد  انسانی  منابع  این  که  می یابند  پرورش 

موانع را در گردشگری حذف کند.
■■ شرکت کنندگان سرشناس این اجالس

در این اجالس، سازمان های بین المللی، مقامات دولتی و 
سازمان های مختلف از کشورها و کارشناسان با هم جمع 
توسعه  در  را  خود  شهرهای  دستاوردهای  تا  می شوند 
جمله  از  مختلف  مناطق  در  سازی  مناسب  پروژه های 
زیرساخت ها ، حمل و نقل، نهادهای مدنی، گردشگری 
و گردشگری سالمت، هواپیمایی، بانک و خدمات مالی 
به اشتراک بگذارند. همراه با سخنرانانی که راه حل های 
دسترس پذیری را ارئه می دهند  و کسانی که توانسته اند 
پشتیبانی سفر بیش از ۱۸۰ میلیون گردشگر معلول در 
سراسر جهان را انجام دهند از تجربیات خود می گویند.
■■ چرا این اجالس؟ چرا نباید از دستش بدهیم؟

نوآوری ها   و  فناوری  گسترده  پیشرفت های  وجود  با   ◄

برای  جهانگردی  همچنان  بشر،  زندگی  تسهیل  برای 
افراد دارای معلولیت  تا حد زیادی بدون استفاده باقی 

مانده است.
◄ با فرض ۱۵% از کل ۲/۱ میلیارد گردشگر جهان که 

دارای معلولیت هستند، این بازار بسیار بالقوه است زیرا 
آن ها سه برابر بیشتر از گردشگران عادی زمان و هزینه 

در سفر صرف می کنند.
 / شرکت  برای  چندجانبه  مزایای  کسب   با  سکویی   ◄

افراد  با  قوی  ارتباط  نمایش   / بیان  برای  شما  سازمان 
با نیاز ویژه 

 / شرکت  سهم  افزایش  برای  العاده  خارق  فرصتی   ◄

به  معلولیت  دارای  افراد  جذب  طریق  از  خود  سازمان 
خدماتتان

مدیران،  دولت ها،  وزرای   با   شبکه سازی  و  مالقات   ◄

فعالین اجتماعی و سایر بازیگران مهم صنعت گردشگری  
فراهم شود که  امکانی  تا  این اجالس ماموریت دارد   ◄

لذت  گردشگری  جهان  از  بتوانند  معلولیت  دارای  افراد 
این  بازیگران  گردشگری،  ارگان های  دولت ها،  و  ببرند 
هم  کنار  در  افراد  سایر  و  شهری  برنامه ریزان  صنعت، 

مشغول به کار شوند.
نیازهای  تعیین  و  پیشبرد  سوی  به  گامی  اجالس   ◄

معلوالن است
◄ به صنعت گردشگری کمک می کنید تا استراتژی ها و 

برنامه های صحیحی داشته باشد.
◄ این یک فرصت ایده آل خواهد بود که بدانیم چگونه 

فناوری و نوآوری در حال بهتر و آسان تر کردن زندگی 
برای همه است. 

https:// این مطلب ترجمه اطالعات اجالس از وبسایت
dubaiaccessibletourism.com/است.

جایی که برای هیچ کس دسترس 
پذیرنیست!

خبرگزاری فارس -- معبد مهر مراغه با قدمتی بیش 
درسال   ارزشمند  میراثی  عنوان  به  سال  و ۵۰۰  هزار   ۲ از 
ثبت  به  آثار ملی  ثبت ۱۵۵۶ در فهرست  با شماره   ۱۳۵۶

رسیده است.

با  که  دارد  قرار  تاریخی  گورستان  یک  زیر  در  معبد  این 
اما  کرده  نمایان  را  خود  آن  از  بخش هایی  خاکبرداری، 

همچنان بخش عمده  ای از آن در زیر خاک قرار دارد.
چون  مختلفی  بخش های  دارای  تاریخی  اثر  این  محوطه 
معبد، قبرستان، اصطبل، چله خانه و یک محوطه تاریخی 
بوده که به  نظر می رسد قبرستانی مربوط به عصر آهن است.

با  مراغه،  ورجوی  روستای  شورای  پوررئیس  خلیل  حجت 
وجود  با  گفت:  تاریخی  اثر  این  اهمیت  و  ارزش  به  اشاره 
نبود  اثر،  این  از  خارجی  و  داخلی  گردشگر  هزاران  بازدید 
امکانات رفاهی از جمله سرویس بهداشتی از مشکالت این 

محوطه تاریخی است.
بی توجهی  نیز  و  راهنمای گردشگری  نبود  کرد:  اضافه  وی 
شرایط  بدترین  در  را  آن  کند،  دست  بنای  این  نظافت  به 

قرار داده است.
تاریخی  اثر  این  به  مسووالن  توجه  خواستار  خلیل پور 

ارزشمند و پربازدید در شهرستان مراغه شد.
نیزگفت:  مراغه  پژوهان  تاریخ  انجمن  دبیر  محمدمشتری 
بر روی یک معماری دست کند  باال  با وزن  بتنی  پایه های 
زده در طوالنی  برهم  را  آن  زیبایی منظر  این که  از  عالوه 

مدت به بنا آسیب جدی وارد می کند.
نمونه  معابد  از  حجاری  در  ظرافت  نظر  از  معبد  این  بنای 

کشور است.

مکان  های دسترس پذیر برای 
گردشگران معلول در هند

با داشتن ۳۲ سایت میراث جهانی که از سوی  هند 
مهم ترین  از  یکی  است،  شده  شناخته  رسمیت  به  یونسکو 
کشورها در حوزه جاذبه های گردشگری به شمار می رود و 
درآمدهای عمده ای با توجه به تعداد زیاد گردشگران داخلی 
و بین المللی کسب می کند. این کشور اقداماتی در راستای 
این  در  گردشگری  سایت  چهار  به  نسبت  دسترسی  بهبود 
دو  و  نو  دهلی  در  آن  مورد  دو  که  است  داده  انجام  کشور 

مورد دیگر در شهر آگرا قرار دارد.
برای  منطقی  ایجاد دسترسی  پروژه  این  اهداف  ترین  مهم 
با  که  بازدید کنندگانی  تا  بود  جهانی  تاریخی  سایت های 
بناها  این  از  حفاظت  و  نگهداری  معمول  محدودیت های 
مواجه بودند، متنوع و نیازهایی را برآورده سازد که نه تنها 
کنندگان  بازدید  بلکه  حرکتی  اختالالت  با  بازدیدکنندگان 
مزایای  از  نیز  دیگر  مشکالت  یا  و  بینایی  اختالالت  دارای 

سفر به این مناطق بهره مند شوند.

برای  تنها  نه  هند  در  تاریخی  اثر   ۴ در  دسترسی  بهبود 
گردشگران محلی و بین المللی بازدید از سایت های تاریخی 
را با آسایش و راحتی توام کرده اند، بلکه در افزایش تعداد 
نیز  تاریخی  آثار  این  حفظ  و  حاصله  درآمد  و  گردشگران 
بازدیدکنندگان  نیز  عبور  مسیرهای  بهبود  داشته اند.  نقش 
باز می دارد. در  اطراف مناطق ممنوعه  از پرسه زدن در  را 
دسترس  در  بهبود  امیدوارند  کشور  این  مسووالن  نهایت، 
به  محدود  تنها  و  یابد  گسترش  نیز  بناها  سایر  به  بودن 
قطب  حاضر  حال  در  نباشد.  جهانی  تاریخی  سایت های 
منار، قلعه سرخ، تاج محل و آثار تاریخی فاتح پورسیکری، 
دسترس پذیرترین و بهترین آثار تاریخی هند عنوان شده اند.

گردشگری دسترس پذیرشمیم عطایی
اجالس بین المللی گردشگری دسترس پذیر برای همه؛

 سفر بدون مانع و محدودیت خواهد بود
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آبشار ایگوآسوّ Iguazu، آبشاری نعلی شکل به  طول 
۲٬۷ کیلومتر (۳ برابر آبشار نیاگارا( واقع در رود ایگوآسو 
در مرز آرژانتین با برزیل است. دارای دو قسمت عمده 
شده  درست  آبشار  صد ها  از  هرکدامشان  که  است 
را  آن ها  درخت  از  پوشیده  و  صخره ای  جزیره هایی  و 
در لبه ریزشگاه ایگوآسو از یکدیگر جدا می سازد.  در 
متر  تا۸۰   ۳۰ بین  ارتفاعشان  آبشارکه   ۲۷۵ مجموع 
 ۸۰ و  می دهند  تشکیل  را  ایگوآسو  آبشار  است  متغیر 

درصد آن در قسمت آرژانتینی واقع شد ه است. 
آبشار  سوی  دو  در  برزیل،  و  آرژانتین  کشور  دو  هر 
ایگوآسو دارای پارک هایی ملی هستند که در فهرست 
خود  بر  عالوه  دارند.  قرار  یونسکو  جهانی  میراث 
آبشارها، انواع گل ها و گیاهان نیز بر زیبایی این فضا 
یکی  عنوان  به   ۲۰۱۱ سال  در  مکان  این  می افزایند. 

ازعجایب هفتگانه طبیعت انتخاب شد. 
طبیعت  در  راهپیمایی  مستلزم  ایگوآسو،  آبشار  دیدن 
به  مطلب  این  در  است.  ملی  پارک  این  در  گشتن  و 
صورت  آرژانتین  در  اخیر  سال های  در  که  اقداماتی 
مقاصد  بهترین  از  یکی  به  را  جاذبه  این  تا  گرفته 
گردشگردی دسترس پذیر در آمریکای جنوبی تبدیل 

کند، پرداخته ایم.  
این است که داشتن  این مرکز  شعار دست اندر کاران 
ناتوانی دائمی یا موقت نه تنها نباید مانع کشف جهان 
سفرها  نوع  این  برای  ای  انگیزه  می تواند  بلکه  شود، 
باشد. به نظر آن ها گردشگری حقی است که باید برای 
تمام افراد شمارده شود. از این رو این آبشار مجهز به 
امکاناتی است که افراد با ناتوانایی های مختلف بتوانند 

تجربه ای بی نظیر د ر آن داشته باشند. 
مناسب  رمپ  و  نقل  حمل  مسیر  شامل  امکانات  این 
که  تغییراتی  با  است.  کود کان  کالسکه  و  ویلچر  برای 

در سال های اخیر در آن ایجاد کرده اند، مسیر کامال 
مخصوص،  دستگیره های  دارای  که  شد ه  ایجاد  امنی 
است.  گسترده  نقل  و  حمل  فضای  و  ویلچر  محافظ 
اتوبوس های  و  مخصوص  دار  چرخ  صندلی های  حتی 
سوخت سبز برای حمل و نقل کسانی که توانایی پیاده 
روی طوالنی در این مسیر را ندارند، تعبیه شده است. 
هم چنین سرویس های بهداشتی تجهیز شده و مناسب 

برای استفاده تمام افراد است. 
به عالوه، در تمام طول مسیر راهنما به خط بریل برای 
نابینایان گذاشته شده است و راهنمایان که گردشگران 
را همراهی می کنند و برخی به زبان ناشنوایان مسلط 
هستند. بعضی از کارکنان خود پارک نیز نابینا یا ناشنوا 

هستند، به عنوان مثال آشپز یکی از رستوران ها. 
به گفته گاالتا یانو مدیر یک شرکت پرویی مخصوص 
حتی  توریستی  جاذبه  "این  پذیر،  دسترس  توریسم 
هتل هایی دارد که در آن ها شرایط الزم برای پذیرش 
هر نوع گردشکری، اعم از ناتوان، پیر و کودکان تعبیه 
شده است". هم چنین اضافه می کند که این موضوع 
که هرکسی می تواند از جذابیت های این مکان استفاده 

کند، بسیار حائز اهمیت است. 
در اواخر سپتامبر ۲۰۱۹، نمایندگی پارک ملی ایگوآسو 

توریسم  مورد  در  ایبروآمریکا  همایش  سومین  در 
اوروگوئه  پایتخت  ویدئو  مونته  در  که  پذیر،  دسترس 
در  مرکز  این  تحوالت  آخرین  از  گزارشی  شد،  برگزار 
راستای دسترس پذیری آن ارائه کرد که شامل افزایش 

امکانات حمل و نقل و مراکز درمانی است. 
به گفته کارینا پودور، یکی از نمایندگان، آبشار ایگوآسو 
زیر  و  است  آرژانتین  پذیر  دسترس  ملی  پارک  اولین 
می باشد  ناتوان  افراد  برای  متناسب  آن  ساخت های 
توسعه  و  ایجاد  برای  اختصاصی  بخشی  شامل  و 
چنین  هم  وی  است.  بیشتر  چه  هر  سازگاری های 
افراد سالمند می برند  را  بهره  "بیشترین  می افزاید که 
که در بد و ورود امکانات مورد نیاز را دارند" که از این 
رو یک نمونه منحصر به فرد به شمار می آید که سایر 
کشورها پروژه های آن را در مناطق حفاظت شده خود 

نمونه برداری می کنند. 
از  قبال صحبت  است،  مفهوم  تغییر  نوعی  از  "صحبت 
یک  از  صحبت  امروزه  و  بود  پذیر  دسترس  توریسم 
طراحی فراگیر است به این معنی که برای همه مفید 
این  کودکان.  و  سالمندان  ناتوان،  افراد  از  اعم  باشد، 
چیزی  همان  دقیقا  و  همه  برای  است  پارکی  آبشار، 

است که همیشه پیشنهاد می دهیم."

ساخت کاالهای تحریمی به وسیله 
دانش بنیان ها 

معاون  ستاری  سورنا   - قزوین 
در  جمهوری  رییس  فناوری  و  علمی 
تولیدی  واحد  چند  از  بازدید  جریان 
صنعتی  شهرک  در  بنیان  دانش 
خبرنگاران  جمع  در  قزوین  کاسپین 

بازار مناسبی در اختیار شرکت های دانش  گفت: تحریم ها 
بنیان کشور قرار داده است.وی با اشاره به فعالیت های  چهار 
و  کرد  اشاره  کشور  در  دانش بنیان  شرکت  و  ۶۰۰  هزار 
به  دانش بنیان  شرکت های  از  حمایت  قانون  داشت:  اظهار 

صورت کامل در حال اجرا و پیاده سازی است.
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با بیان این که این 
در  که  دارند  صادرات  دالر  میلیارد  یک  سالیانه  شرکت ها 
گذشته  سال  هستیم،افزود:  رقم  این  افزایش  برای  تالش 
۳۰۰ هزار شغل در حوزه شرکت های دانش بنیان در کشور 

ایجاد شد.
ستاری با اشاره به تسهیالت مورد نیاز شرکت های دانش 
بنیان، گفت: سال گذشته این شرکت ها ۱۲ هزار میلیارد 
های  تالش  با  کردند امیدواریم  دریافت  تسهیالت  تومان 
انجام شده میزان تسهیالت دریافتی این شرکت ها در سال 
جاری به ۲ برابر سال قبل افزایش یابد تا گام خوبی برای 

حمایت از این شرکت ها برداریم.

سفیر اتریش در ایران:

می خواهیم برای ایرانی ها 
سودآور باشیم

اتریش در جمهوری  ایلنا - اشتفان ُشلتس سفیر 
اسالمی ایران با اشاره به آن که اتریش و ایران سده هاست 
که  شناختی  درخصوص  دارند،  ارتباط  یکدیگر  با  که 
سیاسی  جغرافیایی،  فرهنگی،  مرزهای  از  اتریش  مردم 
چه  تا  شناخت  این  که  این  و  دارند  ایران  اقتصادی  و 
اندازه تحت تاثیر فضاهای سیاسی مسلط بر نظام حاکم 
بر فضاسازی های رسانه ای قرار دارد، گفت: اتریش ۷۰۰ 
 ۵۰۰ گرفت.  ارتباط  ایران  با  اولین بار  برای  پیش  سال 
داد.  همکاری  پیشنهاد  ما  به  اسماعیل  شاه  پیش  سال 
پیش  ۱۶۰سال  است.  بی نظیری  تاریخ  این ها،  تمام 
روابط پایدار را آغاز کردیم و اولین نماینده دیپلماتیک 
ایجاد  پس  در  غنی  تاریخ  یک  بنابراین  شد  مستقر  ما 

همکاری بین کشورهای ما وجود دارد.
او با تاکید برآن که از برگزاری مذاکرات برجام در وین 
دو  بین  روابط  رنسانس های  از  یکی  عنوان  به  می توان 
وین  در  مذاکرات  این  داشت:  اظهار  کرد،  یاد  کشور 
پرداخت  با خوشحالی  ما  را  فرایند  این  پول  انجام شد؛ 
کردیم. بنابراین ما عالقه بسیاری به حفظ و ادامه برجام 
هدف  باشیم.  سودآور  ایرانی ها  برای  می خواهیم  داریم. 
امروز  است.  گوناگون  بخش های  در  همکاری  ایجاد  ما 
در  که  هستیم  همکاری ها  این  از  شکل  آخرین  شاهد 

حوزه اکوتوریسم پایدار رقم خورده است.
است  شغل  ایجاد  ما  هدف  کرد:  خاطرنشان  ُشلتس 
چراکه جوانان ایران بسیار نیازمند کار هستند. هر سال 
می خواهیم  می شوند.  کار  بازار  وارد  جوان  هزار   ۹۰۰
افزایش  به  زیست  محیط  دوستداران  فعالیت های  با 
اشتغال در ایران کمک کنیم. اتریش سال گذشته ۱۵۰ 
میلیون بازدیدکننده داشت که ۴۰ میلیون نفر از آن ها 
ماندگاری طوالنی داشتند. این نکته ای برای ایران است 
که ۱۰ برابر اتریش جمعیت دارد. اتریش ۹ میلیون نفر 
دارد.اما  نفر جمعیت  میلیون  ایران ۸۰  و  دارد  جمعیت 
این قضیه نیازمند تدارک و توجه به ضروریاتی است. این 
دست همکاری ها بین ایران و اتریش می تواند در جهت 

تسهیل این مساله گام بردارد.
سفیر اتریش در جمهوری اسالمی ایران با اشاره به آن 
که در وین جامعه ایرانی بزرگی وجود دارد، درخصوص 
ما  گفت:  ایران  درخصوص  اتریش  مردم  ذهنی  تصویر 
ایرانی  نفر  هزار  دو  داریم.  ایران  از  خوبی  بسیار  تصویر 
در بخش سالمت اتریش مشغول به کار هستند. ایرانی ها 
به موفقیت جامعه اتریش کمک می کنند. تکنسین ها و 

ایرانی های بسیاری در اتریش مشغول به کار هستند.
به گفته او، ایران یکی از قدیمی ترین تمدن های جهان 
داشته  منطقه  جوامع  توسعه  در  بزرگی  نقش  که  است 
شد.  اختراع  ایران  در  اولین بار  آبیاری  سیستم  است. 
ما  منطقه  در  بعد  و  گرفته  یاد  را  روش  این  رومی ها 

اجرایی شد.

معیار --گیالن -- مهدیه رزاقی لنگرودی:
شهردار لنگرود با اشاره به اهمیت ارج نهادن به مقام 
سرمایه های  عنوان  به  لنگرود  شهدای  از  شهدا،  واالی 

بی بدیل این شهرستان یاد کرد.
سید مهدی رجایی ضمن اظهار تاسف از مساله حذف نام 
شهدا از برخی معابردر برخی شهرها اظهار کرد: هر چند 
را لحظه  انقالب اسالمی  که نقشه های شوم دشمنان، 
ای آرام نگذاشت اما به لطف روحیه شهادت طلبی ملت، 
دشمن همچون همیشه در صلب امنیت ملی به ویژه در 

هشت سال دفاع مقدس ناکام مانده است.
انقالب  از  محافظت  بر  شهدا  تاکید  به  اشاره  با  وی 
اسالمی، برلزوم قدردانی از این جان برکفان، تاکید کرد 
و  گفت: شهدای انقالب، جنگ تحمیلی و مدافعان حرم 

به  ضربه  را  انقالب  به  ضربه  همواره  خود  وصایای  در 
اسالم توصیف کرده اند.

انقالب،  رهبر معظم  بیانات  به  اشاره  با  لنگرود  شهردار 
ترویج  نام شهدا در مقابل  پروژه حذف  این که  بیان  با 
فرهنگ ایثار و شهادت است خاطرنشان کرد: الزم است 
در چنین شرایطی با انجام اقداماتی ویژه، یاد و خاطره 

شهدای گرانقدر بیش از پیش گرامی داشته شود.
معظم  مقام  که  موضوعیست  همان  این  گفت:  رجایی 
نگه  زنده  که  فرمود ند  آن  اهمیت  به  توجه  با  رهبری 

داشتن یاد شهدا کمتر از شهاد ت نیست.
وی ادامه داد: با چنین اقداماتی است که فرهنگ ایثار و 

شهادت به نسل جدید نیز منتقل می شود.

بحران های  بر  غلبه  که  این  بیان  با  لنگرود  شهردار 
 ۴۰ عمر  طول  در  کشور  بالندگی  و  رشد  و  مختلف 
ساله انقالب با جانفشانی ها و ایثار شهدای گرانقدر رقم 
شهرداری  رو  همین  از  کرد:  نشان  خاطر  است  خورده 
لنگرود یکی از تابلوهای ورودی شهر را به نام و تصویر 
شهدای دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم مزین کرده 
سرمایه های  عنوان  به  را  خود  دلیر  فرزندان  تا  است 
بی بدیل شهرستان به منظر عموم بگذارد، شهدایی که 
امروزه همچون شهید حسین امالکی به عنوان نمادی از 

معرفی شهرستان لنگرود به شمار می روند.

اقتصاد  راستای تحقق  آینده، در  بانک  معیار - 
دانش بنیان و فن آورمحور، ظرف مدت چهار ماه، 
تسهیالت  ریال،  میلیارد  هزار(  (پنج   ۵۰۰۰ مبلغ 
به شرکت های دانش بنیان اعطا نموده است. این 
با صندوق  نامه همکاری  تفاهم  انعقاد  از  امر پس 
نوآوری و شکوفایی، برای تامین مالی شرکت های 
صدور  و  تسهیالت  اعطای  طریق  از  دانش بنیان، 

ضمانت  نامه، صورت گرفته است.
غزال  سامانه  عملکردی  گزارش های  استناد  به 
و  خواست ها  در  یکپارچه  مدیریت  (سامانه 
و  نوآوری  صندوق  خدمات  ارائه  فرآیند های 
تسهیالت  فقره  ۶۰(شصت(  تعداد  شکوفایی(، 
ریال،  میلیارد  هزار(  (پنج  بر۵۰۰۰  بالغ  رقمی  با 
توسط بانک آینده، طی مدت چهار ماه گذشته به 
شرکت های مذکور، پرداخت شده است. هم چنین 
ارزش  با  نامه ها  ضمانت  انواع  مشابه،  مدت  در 

ریالی ۱۳۰۰ (یک هزار و سیصد( میلیارد ریال، با 
شرایط مناسب و تخفیف  های کارمزدی ویژه برای 

شرکت های دانش بنیان، صادر گردیده است.
ارائه  برای  جدی  اهتمام  بر  عالوه  آینده،  بانک 
از  مجوز  دارای  شرکت های  به  بانکی  خدمات 
جمهوری،  ریاست  فن آوری  و  علمی  معاونت 
و  ایده ها  سازی  تجاری  از  پشتیبانی  منظور  به 
ایده  زنجیره  از  حمایت  نیز  و  نوآورانه  محصوالت 
تا بازار، خدمت نوین دیگری را تدارک دیده است 
که طی آن نسبت به تامین بخشی از ودیعه اجاره 
و یا هزینه خرید محل کار برای شرکت های شتاب 

دهنده دانش بنیان، اقدام می کند.
پیش  از  بیش  حضور  با  دارد؛  قصد  آینده،  بانک 
در حوزه نوآوری های نوین و پیشرفته و نیز ایجاد 
در  فن آور  و  بنیان  دانش  شرکت های  برای  بازار 
عرصه های راهبردی، زمینه ظهور بیشتر استعدادها 
و توانمندی های دانش  آموختگان و نوآوران کشور 

را فراهم آورد.

طبیعتی استثنایی برای همه 

شهردار لنگرود:

 شهدای لنگرود، سرمایه های بی بدیل این شهرند

اعطای تسهیالت به شرکت های دانش بنیان 

بهار ساد ات موسوی



کافه شهرحمید مزرعه

معرفی کتاب ژاك الکان نوشته ِ شون هومر

لحطاتی با شعربه انتخاب نیما موسوی
"اقبال الهوری"

نکته ئی می گویم از مردان حال
اُمتان را »ال« جالل، »اال« جمال

ال و اال احتساب کائنات
ال و اال فتح باب کائنات

هر دو تقدیر جهاِن کاف و نون
حرکت از ال زاید از اال سکون

تا نه رمز الاله آید بدست
بند غیر اهلل را نتوان شکست

در جهان آغاز کار از حرف الست
این نخستین منزل مرد خداست

ملتی کز سوز او یک دم تپید
از گل خود خویش را باز آفرید

پیش غیر اهلل »ال« گفتن حیات
تازه از هنگامه او کائنات

از جنونش هر گریبان چاک نیست
در خور این شعله هر خاشاک نیست

جذبه او در دل یک زنده مرد
می کند صد ره نشین را ره نورد

بنده را با خواجه خواهی در ستیز
تخم »ال« در مشت خاک او بریز

هر کرا این سوز باشد در جگر
هولش از هول قیامت بیشتر
ال مقام ضرب های پی به پی
این غو رعد است نی آواز نی

ضرب او هر »بود« را سازد »نبود«
تا برون آئی ز گرداب وجود

با تو می گویم ز ایام عرب
تا بدانی پخته و خام عرب

ریز ریز از ضرب او الت و منات
در جهات آزاد از بند جهات

هر قبای کهنه چاک از دست او
قیصر و کسری هالک از دست او
گاه دشت از برق و بارانش به درد

گاه بحر از زور طوفانش به درد
عالمی در آتش او مثل خس

این همه هنگامه »ال« بود و بس
اندرین دیر کهن پی هم تپید

تا جهاِن تازه ئی آمد پدید
بانگ حق از صبح خیزی های اوست

هر چه هست از تخم ریزی های اوست

این که شمع الله روشن کرده اند
از کنار جوی او آورده اند

لوح دل از نقش غیر اهلل شست
از کف خاکش دو صد هنگامه رست

همچنان بینی که در دور فرنگ
بندگی با خواجگی آمد به جنگ

روس را قلب و جگر گردیده خون
از ضمیرش حرف »ال« آمد برون

آن نظام کهنه را برهم زد است
تیز نیشی بر رگ عالم زد است

کرده ام اندر مقاماتش نگه
ال سالطین ، ال کلیسا ، ال اله
فکر او در تند باد »ال« بماند

مرکب خود را سوی »اال« نراند

آیدش روزی که از زور جنون
خویش را زین تند باد آرد برون

در مقام »ال« نیاساید حیات
سوی اال می خرامد کائنات

ال و اال ساز و برگ امتان
نفی بی اثبات مرگ امتان

در محبت پخته کی گردد خلیل
تا نگردد ال سوی اال دلیل

ای که اندر حجره ها سازی سخن
نعره ال پیش نمرودی بزن

این که می بینی نیرزد با دو جو
از جالل ال اله آگاه شو

هر که اندر دست او شمشیر الست
جمله موجودات را فرمانرواست

توضیحات صندوق هنرمندان
منصور وحیدی فر معاون اعضای صندوق اعتباری هنر 
با اشاره به روند بیمه تکمیلی صندوق اعتباری هنر برای اعضا 
گفت: مانند سال گذشته با شرکت بیمه سرمد قرارداد خوبی 
منعقد شده است. این شرکت موظف شد از اول تیر ۹۸ برای 
هنرمندان جدیدی که ثبت نام کرده اند خدمات بیمه تکمیلی 
شرکت  این  با   ۹۹ خرداد   ۳۱ پایان  تا  ما  قرارداد  کند.  ارائه 

برقرار است.
وی گفت: هنرمندان ۱۵ روز برای ثبت نام خود و افراد تحت 
خانه  عضو  افراد  کل  چنین  هم  داشتند؛  فرصت  تکلفشان 
سینما که در این سامانه ثبت نام کرده اند چهار هزار و ۹۰۹ 
نفر است ولی تعداد کل هنرمندان بیمه شده ما حدود ۲۷ هزار 
نفر است و تمام صنوف از جمله خانه کتاب، خانه موسیقی، 
هنرمندان تجسمی، فعاالن حوزه هنرهای نمایشی و ... در این 

مجوعه حضور دارند.
معاون اعضای صندوق اعتباری هنر در عین حال تصریح کرد: 
طرح بیمه تکمیلی اعضای خانه سینما، طرح آرامش بود که 
قیمت پایه آن برای هر نفر ساالنه ۹۴۳ هزار تومان بوده است 
ولی از هر یک اعضای خانه سینما ۲۰۰ هزار تومان دریافت 
اعتباری هنر و  یارانه توسط صندوق  شده و مابقی به عنوان 

سازمان سینمایی پرداخته شده است.
وحیدی فر در عین حال تاکید کرد: میزان افرادی که از خانه 
سینما خسارت های خود را ثبت کردند ۱۶۴۹ عدد بوده که تا 
االن ۵۵۶ فقره پرداخت شده و ۱۰۹۳ فقره در دست ارزیابی 

است که تا هشتم آبان ۹۸ وصول می شود.
وی درباره علت اعتراض صنوف خانه سینما تصریح کرد: قبول 
داریم که مشکالتی در مسیر این موضوع وجود داشته اما به 
کمک اعضای صنوف برای خدمت رسانی بهتر احتیاج داریم. 
از اول  میزان خسارت ها بسیار ناچیز است و تمام هنرمندان 
تیر امسال تاکنون هیچ مشکلی نداشتند و تنها تعویق یک تا 

یک ماه و نیم اعتراض هنرمندان را به همراه داشته است.
وی افزود: البته برخی هنرمندان تراز اول کشور را داشته ایم 
که بدون ثبت نام مراحل کاری عضویت شان را انجام داده ایم 
و از امکانات بهره مند شده اند و صندوق اعتباری هنر خدمت 

به هنرمندان را وظیفه خود دانسته و به آن افتخار می کند.

همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران 
با مراکز آموزش عالی قطر 

و  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  همکاری  تفاهم نامه 
میز  فعالیت  راستای  در  قطر  و  ایران  بازرگانی  مشترک  اتاق 
همکاری های علمی دانشگاه و مراکز آموزش عالی قطر امضا 
علوم  دانشگاه  بین الملل  معاون  کردی،  رامین  دکتر  شد. 
تفاهم نامه ضمن معرفی  این  انعقاد  تهران در جریان  پزشکی 
بخشی از توانمندی های آموزشی، پژوهشی و درمانی دانشگاه، 
یکی از اهداف اصلی برای گسترش تعامالت با اتاق مشترک 
منابع خارجی، حمایت های  تسهیل جذب  را همکاری جهت 
مشارکت  و  سالمت  و  فناورانه  خدمات  برای  توسعه ای 
فناوری  حوزه  سرمایه گذاری های  در  بازرگانی  بخش های 
تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  بین الملل  معاون  کرد.  عنوان 
به بیان نکاتی در خصوص راه اندازی میز همکاری های علمی 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی قطر پرداخت و افزود: حضور 
در Education City قطر با ایجاد شعبه مشترک دانشگاه 
ارتباط در حوزه های  و  تهران  تهران و دانشگاه  علوم پزشکی 
مختلف درمانی از جمله اهداف ایجاد این میز همکاری است.

عدنان موسی پور، رئیس هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی 
ایران و قطر نیز با ابراز خرسندی از همکاری با دانشگاه علوم 
پزشکی تهران، گفت: این مجموعه در مسیر پیگیری مطالبات 
دانشگاه و تسهیل ارتباطات با مراکز علمی قطر تالش خواهد 

کرد.

چرا ژاک لکان؟
ژاک لکان بی تردید مهم ترین روانکاو پس از زیگموند فروید، 
بنیانگذار و پدر روانکاوی است. کار الکان به طرزی عمیقاً بحث 
انگیز، روانکاوی را -- هم در مقام نظریه ی ذهن ناخودآگاه و هم 
بالینی -- دگرگون کرده است. اکنون بیش  در مقام فعالیتی 
استفاده  الکانی  روش های  از  دنیا  روانکاوان  درصد  پنجاه  از 
می کنند. در عین حال تأثیر الکان در فراسوی دیوارهای اتاق 
اندیشمندان روانکاوی مدرن بی نظیر است. تفکر  بین  معاینه، 
الکانی امروزه در رشته های مطالعات ادبی و سینمایی، مطالعات 
حوزه های  در  است  کرده  نفوذ  اجتماعی  ی  نظریه  و  زنان 
روابط  و  مطالعات حقوقی  پرورش،  و  آموزش  مانند  گوناگونی 

بین الملل به کار می رود.
و  فمینیست  ادبی  منتقدان  ادبی،  مطالعات  انداز  چشم  از 
اواسط دهه ی هفتاد میالدی  با کشف الکان در  مارکسیست، 
حال  در  کمابیش  روانکاوانه ی  نقد  ی  تجربه  در  تازه ای  جان 
احتضار دمیدند و روانکاوی را به جبهه ی مقدم نظریه ی انتقادی 
برگرداندند. پس از جوش و خروش اولیه ی خوانش های فرویدی 
فروکاهنده ی  روال  به  روانکاوانه  نقد  ادبیات،  در  پسافرویدی  و 
تشخیص الگوهای ادیپی و یافتن نمادپردازی فالوسی در متن 
نزول کرد. این دریافت الکانی که؛ ناخودآگاه ساختاری مشابه 
زبان دارد و تلقی او از رابطه ی میان نظام نمادین و سوژه، شیوه 
ی کاماًل جدیدی برای فهم مانور میل ناخودآگاه در متن ایجاد 
کرد. هدف نقد روانکاوانه دیگر این نبود که به دنبال نمادهای 
فالوسی بگردد یا تردید هملت در ستاندن انتقام خون پدرش 
را به میل جنسی واپس زده اش نسبت به مادرش ربط دهد، 
بلکه عبارت از تحلیل روش های متجلی شدن امیال ناخودآگاه 
بود، که در متن از طریق زبان بروز می کرد. بنابراین، تأکید نقد 
الکانی بر ناخودآگاه نویسنده نیست بلکه بر خود متن و رابطه ی 
متن با خواننده است. ورود این ایده های غالباً عجیب و ناآشنا 
از پاریس، در مطالعات زنان و سینما کمابیش در حکم استقرار 
آن ها در قالب رشته هایی دانشگاهی در دهه ی هفتاد بوده است. 
بسیاری از نظریه پردازان فیلم، نظریه ی الکانِی مرحله ی آینه ای 
و صورت بند ی ایگو نزد او را به عنوان مدلی درباره ی رابطه ی 
میان فیلِم روی پرد ه و چگونگی تأثیرگذاری آن بر بیننده ی فیلم 
یا تماشاگر سینما برگزیدند. تصور پیچیده ی الکان درباره ی این 
که چگونه سوژه ها در محیط اجتماعی، خود را به عنوان »من« 
شناسایی می کنند روشی مفید برای فهم این موضوع است که 
چگونه تماشاگران سینما خود را با تصاویر روی پرده همانند 
می کنند، چیزی که فراتر از صرف عمل تشخیص تصاویر مثبت 
و منفی (معموالً تصاویر فعال و مثبت از مردان و تصاویر منفعل و 
منفی از زنان ( است. بسط الکانی نظریه ی تفاوت جنسی فروید 
حوزه های جدیدی از بحث را در مطالعات زنان و جنسیت گشود. 
حوزه ی مطالعات زنان در دهه ی هفتاد بر جنبه های اجتماعی 
در  را  خانوادگی  و  اجتماعی  تأثیرات  و  بود  متمرکز  جنسیت 
تربیت و هویت بررسی می کرد. روانکاوی الکانی با برقراری پیوند 
حیاتی سوبژکتیویته با ناخودآگاه و زبان و نیز با تلقی تفاوت 
جنسی به عنوان چیزی که در سطح ناخودآگاه ساخته می شود 
به این جریان کمک کرد. سرانجام در حوزه ی نظریه ی اجتماعی 
فیلسوف  ژیژک،  اسالوی  مانند  چهره هایی  بین الملل  روابط  و 
الکانی اسلوونیایی تأثیر چشمگیری در ارزیابی ما از فرایندها و 
فانتزی های ناخودآگاه نهفته در بنیاد تعارضات اجتماعی و ملی 
و نژادپرستی، تبعیض جنسی و همجنس گراهراسی داشته اند. 
حال چگونه می توانیم طرح الکان و سهم او در نظریه پردازی را 
خالصه کنیم؟ روانکاوی از کار فروید سرچشمه گرفت و تاکنون 
در نظریه های او ریشه داشته است، ولی هر کدام از نسل های 
روانکاوان پس از فروید، جویای روزآمدسازی و تصحیح آرای او و 
حل تناقضاتی بوده اند که او بی پاسخ باقی گذاشت. الکان اظهار 
می کرد که روانکاوی بر اثر این بازنگری های مداوم، چشم انداز 
اهداف اصلی اش را گم کرده است، یعنی واپس گرا و محافظه 

با کم اهمیت جلوه دادن جنبه های  کار شده است؛ روانکاوی 
آزارنده تر و ناراحت کننده تر این نظریه، به ویژه حضور پنهان 
میل واپس زد ه ی ناخودآگاه در زندگی روانی ما،آبرومند شده 
بنابراین، الکان  است.  داده  از دست  را  اساسی خود  امتیاز  اما 
در اوایل د هه ی پنجاه به طرزی بسیار عالی بر لزوم بازگشت به 
فروید را تصریح کرد؛ به عبارت دیگر، بازگشت به متون اصلی 
فروید و خوانش و فهم دقیق این متون. او طی بیست و شش 
روند  این  در  و  دقیق شد  این طرح خوانش  درگیر  بعد،  سال 

نظریه ی روانکاوی را بازسازی کرد.
در  متوسط  طبقه ی  از  مرفهی  کاتولیک  خانواد ه ی  در  الکان 
محله ی مونپارناس پاریس بزرگ شد. او به مدرسه ی کاتولیکی 
شاگرد ی  جا  آن  در  و  رفت  استانیسال  کولژ  نام  به  معتبری 
تیزهوش اما نه استثنایی شناخته شد. اما الکان در درس التین 
اشتیاقی  مدرسه  دوران  در  بود.  بهتر  دیگران  از  دینی  علوم  و 
در  که  اسپینوزا  باروخ  آرای  ویژه  به  و  فلسفه  به  العمر  مادام 
درجه ی اول دلمشغول اندیشه ی وجود خدا بود در دل او شکل 
گرفت. اسپینوزا یهودی بود اما بر اثر نظریاتش به عنوان ملحد 
طرد شد و مسیحیان نیز او را به کافری متهم کردند. الکان در 
مدرسه طرحی از کتاب اخالق اسپینوزای ملحد را که پس از 
مرگش منتشر شده بود بر دیوار خوابگاهش آویخت عملی که 
نظر به تربیت کاتولیکی و تعلق او به طبقه ی متوسط آشکارا 
آشوبگرانه بود و غالباً گواه نخستین بر چگونگی نگرش او نسبت 
به نهادها و مرجعیت تعبیر می شود. الکان پس از اتمام دوران 
مدرسه به تحصیل در رشته ی پزشکی روی آورد در رشته ی 
پریشی، متخصص شد.  روان  به  با عالقه ی خاص  روانپزشکی 
به نظر می آمد که آماده بود حرفه ی معمول روانپزشکی را در 
پیش گیرد اما در اوایل دهه ی سی با دو رخداد فکری سرنوشت 
ساز روبه رو شد. اول این که؛ او در سال ۱۹۳۰ در نشریه ای 
سوررئالیستی مقاله ای درباره ی » پارانویا « به قلم سالوادور دالی، 
نقاش نه چندان مشهور آن زمان، خواند. رخداد دوم این بود که؛ 
در ۱۹۳۱ خواندن متون فروید را آغاز کرد. مقدر بود که این دو 
رخداد الکان را به درگیری مادام العمر با رشته ی روانکاوی و 

دگرگون کردن آن سوق دهد.
می توان گفت که روانکاوی با فروید و انتشار کتاب تفسیر خواب 
او در سال ۱۹۰۰ و کوتاه زمانی پس از آن با انتشار متونی از 
ارتباط  قبیل آسیب شناسی روانی زندگی روزمره، لطیفه ها و 
شان با ناخودآگاه و سه رساله درباره ی نظریه ی جنسیت آغاز 
شده است. در دهه ی بیست روانکاوی همزمان با افزایش توجه 
به این رشته ی نو پدید، واکنش های کاماًل متفاوتی در کشورهای 
مختلف برانگیخت. در آمریکای شمالی و بریتانیا هر دو صنف 
روانپزشکان و روان شناسان آنچه را فروید از قرارمسموع طاعون 
جدید می نامید صمیمانه در آغوش گرفتند. فروید در ادبیات 
مدرن نیز بسیار تأثیرگذار بود، و به ویژه ویرجینیا وولف، رمان 
نویس و منتقد،و نیز گروه بلومزبری، حلقه ی روشنفکری ای که 
وولف عضو مطرح آن بود، هوادار فروید بودند. اما روانکاوی در 
فرانسه از همه سو طرد شد: علم، پزشکی، مذهب و سیاست. 
به  هر جهت  از  چنان  فرانسوی ها  که  می کند  اشاره  منتقدی 
مخالفت با روانکاوی برخاستند که بهتر است از آن به فرهنگ 
ضد روانکاوی تعبیر کرد. در واقع، روانپزشکی در فرانسه حتا تا 
اواخر دهه ی پنجاه و اوایل دهه ی شصت قاطعانه ضد روانکاوی 
باقی ماند. موسسه ی روانکاوی فرانسه، به رهبری ماری بناپارت، 
یکی از اولین شاگردان فروید و از نزدیک ترین همکاران اودر 
علمی  روانکاوی  کرد  اصرار  که  بود  مخالفتی  چنین  به  پاسخ 
بناپارت و همکارانش  با پزشکی دارد.  اتحاد نزدیکی  است که 
در جامعه ی روانکاوی پاریس (SPP ( بر جنبه های زیست 
شناختی و پزشکی روانکاوی تأکیدواز عالقه مندان به این حرفه 

تقاضا می کردند که ابتدا آموزش پزشکی را از سر بگذرانند.
اما سوررئالیسم مسیر دیگری به سوی روانکاوی به الکان جوان 
نشان دادو پیوندی حیاتی با تجربه ی بالینی او در روانپزشکی 

برقرار کرد. سوررئالیست ها روانکاوی را با آغوش باز پذیرفتند و 
الکان در مطالعات پزشکی اش پیوندهای محکمی با این جنبش 
برقرار کرد. سوررئالیسم جنبشی ادبی و هنری بود که پس از 
آندره  بنیانگذار آن  اول در پاریس شکل گرفت  جنگ جهانی 
برتون نویسنده و شاعر بود. برتون با کار فروید در زمینه ی رویاها 
آشنا بود و روشی برای نوشتن خودبه خودی  ابداع کرد تا امکان 
بیان آزاد اندیشه ها و آرزوهای ناخودآگاه را فراهم کند. نقاشان 
سوررئالیستی مانند دالی نیز کوشیدند واقعیت  رویاهای شان را 
نقاشی کنند،که آن را بیش از واقعیت مالل آور زندگی روزمره 
واقعی تلقی می کردند. الکان در سال ۱۹۳۲ و با این زمینه ی 
فکری رساله ی دکتری خود را با عنوان روان پریشی پارانویایی 
و ارتباط آن با شخصیت کامل کرد. در همین ایام او نزد رودلفو 
روانکاوی  ی  جامعه  مربی  روانکاو  ترین  معروف  لووِنشتاین، 
پاریس، روانکاوی شد روانکاوِ مربی روانکاو مورد تأییدی است که 
صالحیت تعلیم دیگر روانکاوان عضو جامعه ی روانکاوی را دارد. 
روانکاوی شدن الکان همواره محل بحث منتقدان بوده است 
از این لحاظ که تا چه میزان موفق بوده و آیا به پایان رسیده 
است یا نه. گویا رابطه ی مذکور بسیار پرتالطم بوده و در سال 
۱۹۳۸ از روی خصومت به پایان رسیده است. قدر مسلم این که 
الکان به مدت شش سال روانکاوی شد، که در آن زمان بیش از 
حِد معمول بود. و تحت روانکاوی باقی ماند تا این که به عنوان 
روانکاو مربی پذیرفته شد. پیوند الکان با سوررئالیست ها در این 
برتون  آندره  یافت. الکان دوست  از پیش گسترش  بیش  ایام 
پیکاسوی  پابلو  پزشک شخصی  بعد ها  و  بود  دالی  سالوادور  و 
نقاش شد. او در اولین جلسه ی عمومی روخوانی اولیس جیمز 
جویس در سال ۱۹۲۱ حضور یافت و چهره ای آشنا در کافه ها 
و کتاب فروشی های کرانه ی چپ پاریس بود. دالی در ۱۹۳۳ 
در اولین شماره ی نشریه ی سوررئالیستی مینوتور به رساله ی 
این  در  بسیاری  مقاالت  نیز  الکان  کردو  اشاره  الکان  دکتری 
نشریه و دیگر نشریات سوررئالیستی انتشار داد. رساله ی دکتری 
الکان در محیط فرهنگی عمدتا ضد روانکاوانه نوشته شد و در 
چارچوب مقوالت و نظریات رسمی روانپزشکی قرار گرفت،اما در 
عین حال از منابع بدیل جنبش سوررئالیستی نیز یاری جست. 
در د هه ی پنجاه، الکان در سمینارهای خود، ایده هایش را در 
مخالفت مستقیم با تأکید زیست شناختی ماری بناپارت و روان 
شناسی اگو صورت بندی می کرد. روان شناسی اگو در سال های 
پس از جنگ جهانی دوم در ایاالت متحد گسترش یافت و به 
جای تأکید بر انگیزش های ناخودآگاه، که مورد نظر روانکاوی 
کالسیک بود، بر شیوه های تقویت ساز و کارهای دفاعی ضمیر 
آگاه تأکید کرد. رودلف لوونشتاین، روانکاو مربی الکان، یکی از 
بنیانگذاران روان شناسی اگو بود که در دهه ی چهل از چنگ 
نازی ها گریخت. الکان هر دو نفر را خائن به روانکاوی می دانست. 
او به شدت با شرط SPP مبنی بر لزوم آموزش پزشکی روانکاوان 
مخالف بود و روانکاوی را بیش تر با فلسفه و هنر و بعدها ریاضیات 
هم داستان می دانست تا با پزشکی. فعالیت الکان از همان ابتدا 
به فهم عمیق  از طرف دیگر  و  بالینی  به جنبه های  از طرفی 
فرهنگِی ناخودآگاه و بیماری روانی متکی بود. سنت فرانسوی، 
برخالف روانپزشکی و روان شناسی انگلیسی –آمریکایی، همواره 
عنصری بیش تر شاعرانه و زیبایی شناسانه را در خود حفظ کرده 
روانکاوی  نفوذ گسترده ی  برای  این دلیل دیگری  است. شاید 
فرانسوی در رشته های علوم انسانی در دهه ی هفتاد باشد. هر 
چند آرای الکان سرانجام پرنفوذ بود، او از همان آغاز فعالیت 
حرفه ای اش با نهادهای روانکاوی در افتاد. در واقع از همان 
انتقاد ها،  بی رحمانه ترین  از  برخی  با  نام الکان   آثارش،  اولین 
که احتمالن به آن ها بر می خورید، همراه بوده است. در کتابی 
مقدماتی که این موضوع را مطرح می کند که چرا الکان ارزش 
خواندن دارد و تالش می کند خواننده را درباره ی تاثیر او مطلع 
سازد باید دست کم به ایجاز به مساله ی شهرت الکان و به ویژه 

شهرت او به دشوارگویی پرداخت.

بخش اول
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}جسارت نباشه...فقط برای انبساط خاطر شما!{
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به گوگل مپ اعتماد نکنید!
توریست ها  از  ایتالیا  د ر  روستایی  اهالی 
از  و  نکرد ه  اعتماد  به گوگل مپ  د رخواست کرد ه اند 
مسیرهایی که خود شان د ر کوهستان ایجاد کرد ه اند، 

استفاد ه کنند.
د ر  د ارد،  قرار  ایتالیا  د ر  بائونی که  روستای  شهرد ار 
بازد ید کنند ه های روستا خواسته که برای  از  متنی 
رسید ن به این منطقه به گوگل مپ اعتماد نکنند و 
از همان راه جاد ه ای که اهالی روستا زد ه اند، مسیر 

خود شان را پید ا کنند!
به گفته این شهرد ار فقط د ر یک سال گذشته ۱۴۴ 
بار سازمان آتش نشانی محلی یا تیم امد اد و نجات 
کوهستان  د ر  که  افراد ی  به  کمک  برای  کوهستان 

گیر افتاد ه بود ند، کمک کرد ه است.
منطقه  این  به  که  افراد ی  است؛  قرار  این  از  ماجرا 
توریستی می آیند طبق نوشته های گوگل مپ سعی 
می کنند به سواحل پنهان این منطقه برسند که د ر 
برای  نجات  عملیات  این  می کنند.  گیر  کوهستان 
افراد هزینه ای ند ارد، اما تعد اد آن به قد ری زیاد شد ه 
که به بود جه محلی روستا آسیب زد ه و از همین رو 
اهالی روستا و شهرد ار د ست به کار شد ه اند و اطالعیه 
از د ستورالعمل هایی که گوگل د ر  زد ه اند که کسی 
اختیار حاضران این منطقه می گذارد استفاد ه نکند و 

از همان مسیر اصلی که موجود است، برود!

همدست سلطان سکه دستگیر شد
از  پایتخت  اقتصاد ی  امنیت  پلیس  رئیس 
با گرد ش حساب  ارز  و  از د الالن سکه  د ستگیری یکی 
بانکی ۱۲ تریلیون و ۵۵۲ میلیارد ریالی خبر د اد و گفت: 

این متهم از همد ستان سطان سکه است.
 سرهنگ  نعمت اله علیپور  د ر توضیح این خبر، گفت: با 
د ستگیری سلطان سکه، شناسایی همد ستان وی نیز د ر 
د ستور کار قرار گرفت و د ر این راستا شخصی به هویت 

(ج. ح( شناسایی شد.
مظلومی  وحید  همکاری  با  متهم  این  د اد:  توضیح  وی 
بازار جمع  از  را  ارزها  و  سکه  سکه،  سلطان  به  معروف 
قیمت  افزایش  موجب  ترتیب  بد ین  و  می کرد ند  آوری 

سکه می شد ند.
تا  از سال ۹۶  متهم  که  این  بیان  با  انتظامی  مقام  این 
کنون متواری بود ه، گفت: د ر ساعت ۱۱ صبح روز بیست 
مخفیگاهش  د ر  ارز  بازار  سود اگر  این  مهرماه  هفتم  و 

د ستگیر و به پلیس امنیت اقتصاد ی منتقل شد.

7

 --- نیم نگاه ---
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جواب شماره قبل

طرف:
خواب د ید م با خانمم رفتیم پاساژ

هی اون می خره هی من کارت می کشم
.
.

یکهو از خواب پرید م. د و سه بار موجود ی گرفتم …
آخرش بانک گفت:

به خد ا خواب د ید ی
تو اصلن زن ند اری

بگیر بکپ…!

☺☻☺☻☺

مورد د اشتیم طرف رفته فروشگاه لوازم ید کی گفته:
چماق زیر صند لی نیسان سمت رانند ه د ارید؟؟

میگن؛ فروشند ه خود شو تو انبار مخفی کرد ه
نور بهش میخوره جیغ میکشه!!!!

☺☻☺☻☺
  

د وستام.  از  یکی  عروسی  بروم  می خواستم  شب  یک 
د اشتم 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!!! ماد ر 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؟؟ 

  
☺☻☺☻☺

آیا می د انستید جنیفر لوپز اصالت ایراني د ارد....!
نام پدر بزرگ او ” جعفر لپه پز” بود ه !؟

☺☻☺☻☺

موبایلم امروز بهم گفت: مُن چرا میزنی به شارژ؟ واسه 
کی؟ واسه چی؟

.
بیرون  رفتم  اتاق  از  فقط  بد م،  ند اشتم  جوابی  هیچ 

گذاشتم کمی با خود ش خلوت کنه

☺☻☺☻☺

د کمه آسانسورو پشت هم تند تند بزنی  آسانسور زود تر 
نمیاد!

☺☻☺☻☺

آقا کیف پول من مثل پیازه
.

بازش که می کنی گریت می گیره !!!!

☺☻☺☻☺

صبح تو راه از یه خانمی خواستم ساعت بپرسم
.

گفتم ببخشید گفت خواهش می کنم، و رفت!

☺☻☺☻☺

حشره کش راخالی  کرد م تو اتاقم
من سر د رد گرفتم د ارم می میرم

پشه هه رو آینه اتاقم وایساد ه د اره شاخک هاشو مرتب 
می کنه!

☺☻☺☻☺

حرف  یه  میخوان  وقتی  بعضی ها  کرد ین  د قت  تاحاال 
خند ه د ار بزنن

.
قبلش اعالم می کنن: آقا یه چی میگم بخند

المصبا آد م رو تو رود روایسی میزارن که بخند ی

☺☻☺☻☺

آقا وقتی گوشیم خاموش باشه
حتی بیل گیس هم شخصأ برای استخد ام شد نم توی 
مایکروسافت تماس گرفته ولی به د لیل خاموش بود ن 

بیخیالم شد ه
بعععععله اینجور شخص بد شانسیم من

☺☻☺☻☺

جزو  که  هستند  اونقد ر  نه  بعضی ها  کرد ین،  د قت 
د اشته هات حسابشون کنی

نه اونقد ر نیستند که جزو ند اشته هات!

پزشک و سه مریض
د اشتند.  د ر دست  را  آزمایش هایشان  بیمار جواب  سه 
به هر سه، د کتر گفته بود که بر اساس آزمایشات انجام 
شد ه به بیماری های العالجی مبتال شد ه اند به صورتی 
که د یگر امید ی به اد امه زند گی برای آنها وجود ند ارد. 

آنها  می رسد.  پایان  به  عمرشان  نزد یک  آیند ه ای  در 
باره صحبت می کرد ند که می خواهند  این  د ر  داشتند 

باقیماند ه عمرشان را چه کار کنند. 
نفر اول گفت: من د ر زند گی ام همیشه مشغول کسب 
و تجارت بود ه ام و حاال که نگاه می کنم حتی یک روز 
از زند گی ام را به تفریح و استراحت نپرد اخته ام. اما حاال 
باقی  عمرم  از  روزی  چند  از  بیش  شد ه ام  متوجه  که 
نماند ه می خواهم تمام ثروتم را د ر این چند روز خرج 
کامجویی و لذت از د نیا کنم. می خواهم جاهایی بروم 
که یک عمر خیال رفتنش را د اشتم. چیزهایی را بپوشم 
که د لم می خواسته اما نپوشید ه ام. کارهایی انجام د هم 
که به علت مشغله زیاد انجام ند اد ه ام و چیزهایی بخورم 

که تا به حال نخورد ه ام. 
تجارت  د رگیر  عمر  یک  نیز  من  می گوید:»  دوم  نفر 
که  کاری  اولین  بود ه ام.  غافل  اطرافیانم  از  و  بود ه ام 
آنها  و  ماد رم  و  پد ر  سراغ  می روم  که  اینست  می کنم 
را به خانه ام می آورم تا این چند روز را د ر کنار آنها و 
همراه با همسر و فرزند انم سپری کنم. د ر این چند روز 
می خواهم به تمام د وستان و فامیلم سر بزنم و از بود ن 
با آنها لذت ببرم. د ر این چند روز باقی ماند ه می خواهم 
نصف ثروتم را صرف کارهای خیر خواهانه و عام المنفعه 
بکنم. و نیمی د یگر را برای خانواد ه ام بگذارم تا پس از 

مرگ من د چار مشکالت مالی نشوند .« 
 نفر سوم با شنید ن سخنان د و نفر اول لحظه ای ساکت 
نا  اند یشید و سپس گفت:»من مثل شما هنوز  و  ماند 
امید نشد ه ام و امید م را از زند گی از د ست ند اد ه ام. من 
می خواهم سال های سال عمر کنم و از زند ه بود نم لذت 
ببرم اولین کاری که من می خواهم انجام بد هم اینست 
با  د کترهای  را عوض کنم می خواهم سراغ  د کترم  که 
تجربه تر بروم من می خواهم زند ه بمانم و زند ه می مانم .!
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سه موزه دریک موزه
و  ملل  عروسک های  بازی  ها،  موزه  اسباب  موزه 
موزه لباس اقوام ایرانی همه با هم از فرورد ین ماه امسال 
د ر یک ساختمان جمع شد ند. ساختمانی که د ر میرد اماد 
میزبان عروسک هایی از کشورهای مختلف بود، حاال به 
تا د ر قالب سه موزه  موزه جد ید د ر د روازه دولت آمد ه 
د ر سه طبقه میزبان بازد ید کنند گانی باشد که هر روز از 

ساعت ۹ تا ۱۸ به د روازه د ولت می آیند. 
که  است  این  د ر  د یگر  موزه های  با  موزه  این  تفاوت 
چون د ر اختیار بخش خصوصی است، باید از قبل برای 
موزه  این  به  که  گروه هایی  کرد.  برنامه ریزی  د ید نش 
می آیند باید از قبل به موزه اطالع د هند. افراد ی هم که 
به صورت شخصی و تک نفره می خواهند به این جا بروند 
تنها روزهای ۵ شنبه و جمعه می توانند حضور پید ا کنند.

عروسک  چند  د ید ن  به  تنها  موزه  از  بازد ید کنند گان 
نمی روند. آن ها با موضوعات مهمی آشنا می شوند مانند 
اقوام ایرانی، لباس های سنتی، اسباب بازی های ایرانی و 
است  د لیل  همین  به  د یگر  موضوعات  کلی  و  خارجی 
که حتما باید راهنمایی آن ها را به د ید ن جزئیات موزه 

د عوت کند.
د ر این موزه، حتی ابزار موسیقی نیز د ر کنار آن هاست و 
اگر کسی از قوم خاصی بازد ید کنند ه موزه باشد می تواند 
برای  موزه د ار،  از  اجازه  با کسب  و  کرد ه   استفاد ه  آن  از 
بازد ید کنند گان د یگر بنوازد. راهنمای موزه نیز از این آثار 
و المان ها د ر روایت زند گی زنان اقوام د ر کنار لباس های 
بازد ید  به  را  ایران  اقوام  آن ها یک آشنایی کامل د رباره 
کنند گان ارائه می کند. این جا برای همه گروه های سنی 
حرف د ارد و جذاب خواهد بود. حتی برنامه های فرهنگی 
نیز د ر کنار نمایش آثار د ر این موزه وجود د ارد به همین 
از  یکی  موزه  این  متعد د ی  سال های  د ر  که  بود  د لیل 

بهترین موزه های کشور شناخته شد.

برج ۶۰ وجهی ۶۰۰ ساله بسطام
برج کاشانه، بنایی بلند با معماری زیبا، ۶۰ وجهی 
و نقش و نگارها و گچ بری های زیبا جنوب شهر بسطام 
د ر شرق استان سمنان را آراسته و هر اهل هنری را با 
معماری اصیل و زیبای ایرانی آشنا می کند. این بنا د ر 
جنوب شهر بسطام و مجاورت مسجد جامع این شهر، بر 
قمری  هجری   ۸۰۰ ورود ی، سال  د ر  سر  کتیبه  اساس 

ساخته شد ه است.
این  بر  گد ار  آند ره  جمله  از  شرق شناسان  از  برخی 
گمان اند که این بنا از آثار غازان خان مغول و نام اصلی 
آن غازانه بود ه که به مرور زمان و بد ون توجه به اصل آن 
کاشانه نامید ه شد ه، اما به عقید ه اهالی بسطام، این برج 

آتشکد ه زرد شتیان قبل از اسالم بود ه است.
بلندای این برج از درون ۲۴ متر و از بیرون نزدیک به 
۲۰ متر است. شکل خارجی آن چند ضلعی منتظم ۳۰ 
ضلعی است و د ر باالی برج کاشانه د و حاشیه از آجرهای 
بزرگ وجود د ارد که روی آن مطالبی نوشته شد ه و د ر 
ضلع جنوب غربی این برج روی یک آجر کلمه بسم اهلل 

الرحمن الرحیم با خط ثلث جلی د ید ه می شود.
د ارد  برج کاشانه، د االن کوچکی وجود  به  ورود  از  قبل 
که سه طرف آن گچ بری شد ه است و د ر وسط این برج 
نیز، چاه عمیقی وجود د ارد، برای رسید ن به باالی برج 
د اخل  تاریک  راهروی  و  پله های کوچک  از  باید  کاشانه 
آن عبور کرد، ولی د ر باالی برج می توان زیبایی ها شهر 

بسطام را از ارتفاع به نظاره نشست.
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تکه ای از من تکه ای از زمینمریم ساد ات موسوی  --- نیم نگاه ---

ما دیده می شویم ]روایتی از ویلچر [
 --- روایت اول ---

حرفه ای  بد ن ساز  یک   )Nick Scott) اسکات"  "نیک 
است. او وید یوها و عکس هایی راجع به خود ش، حرفه اش 
اینترنت به اشتراک  از طریق  با مرد م د نیا  و شرایطش را 
وقتی  می کند.  استفاد ه  ویلچر  از  نیک  است.  گذاشته 
با  مرد ی  به  کنیم،  جستجو  اینترنت  د ر  را  عکس هایش 
است  نشسته  ویلچر  روی  که  آزمود ه،  بسیار  و  زیبا  بد نی 

بر می خوریم. 

د وران  د ر  می کند،  تعریف  که خود ش  د استان هایی  طبق 
شود.  حرفه ای  فوتبالیست  یک  د اشته  تصمیم  د بیرستان 
و  اطرافیان  برای  جاذبه  د اشتن  زمان  آن  د ر  او  د غد غه 
چند انی  توجه  آیند ه  به  است.  بود ه  د ختران  خصوص  به 
ند اشته تا د ر آگوست۱۹۹۸ زمانی که برای د ید ار با یکی 
طی  باید  شخصی اش  ماشین  با  را  مسیری  د وستانش  از 
خارج  د ستش  از  فرمان  کنترل  پل،  یک  رو  می کرد ه، 
او تالش  از د ست می د هد.  را  می شود، و ماشین تعاد لش 
می کند از تصاد ف با وسایل نقیله ای که از روبه رو می آمد ند 
خودد اری کند که نتیجه اش سقوط او از پل، آسیب شد ید 
راه رفتن  برای  توانایی اش  د اد ن  دست  از  نهایتا  و  ماشین 

بود ه است. 
■■ "باید با د نیای فوتبال خد احافظی می کرد م".

او د ر ابتد ا به خود کشی فکر کرد. ولی قبل از بازگشت به 
مد رسه راهی برای بهبود شرایط پیش بینی کرد. همه چیز 
برایش عوض شد ه بود. نتیجه این تغییر، تنهاتر شد ن نیک 
بود. به علت سختی هایی که برایش ایجاد شد ه بود، د یگر 
از  و  می خورد  تنها  را  غذایش  نمی رفت،  مد رسه  کافه  به 
د یگران فاصله می گرفت. چاق شد ن بیش از حد، یکی از 

اثرات جد ی این تغییر شرایط بود.
وزنه  به  شروع  د هد.  تغییر  را  شرایط  تا  می کند  قصد  او 

 زد ن می کند.
■■ "می توان نیمه خالی لیوان را دید، ولی من نیمه 

پر آن را دیدم".
به  بعد،  آورد.  را  نخست  رتبه  مد رسه  مسابقات  د ر  ...و 
حامیان  جذب  پرد اخت.  بد ن سازی  به  حرفه ای  صورت 
مالی، عضویت د ر فد راسیون جهانی بد ن سازی، حضور د ر 
کشورهای  و  شهرها  به  سفر  و  جهانی  مختلف  مسابقات 
مختلف محد ود یت های پیشین را از او گرفت. موفقیت های 
نیک فقط به بد ن سازی ختم نمی شود. او اکنون یکی از 
اعضای گروه های رقص با ویلچر است که با خاطر مهارتش 
شد ه  مختلفی  جوایز  کسب  به  موفق  هم،  زمینه  این  د ر 

است. 
ایجاد شد،  او  زند گی  د ر  سالگی  د ر سن ۱۶  که  تغییری 
می توانست د ر همان ابتد ا با یک خود کشی تمام شود. یا او 
با حبس خود د ر خانه، برای همیشه از جهان اطراف پنهان 
این ها  کد ام  هیچ  کرد،  انتخاب  نیک  که  گزینه ای  بماند. 
نبود. او امروز یک انسان معروف است، که شبیه به د یگران 
و  معروف تر  موفق تر،  آد م ها  از  خیلی  از  نمی کند،  زند گی 

حتی شاید پول د ارتر باشد. 

--- روایت دوم ---
ویلچر  از  که  است  نوجوان  د ختری   )Kierra) "کی را" 
استفاد ه می کند. او د ر مدرسه یک شاگرد شناخته شد ه به 
خصوصیات مثبت است؛ مثال از نظر یکی از معلمان، او یک 
"بمب انرژی" است که می تواند د ر د یگران "انگیزه" ایجاد 
کند. کی را، عالقه  د ارد که د استان بنویسد، و د ر برنامه ای 
نویسند ه  یک  به  تبد یل شد ن  ریخته،  زند گی اش  برای  که 
مشهور، آن چیزی است که برای خود ش متصور می شود. 

ناد ر  انواع  از  یکی  به  او  د اد ند که  د و سالگی تشخیص  د ر 
به  بیماری د یستروفی عضالنی مبتال است. اصطالحی که 
تعداد ی از بیماری ها گفته می شود که باعث از د ست رفتن 
اوقات  گاهی  و  نتیجه ضعف  د ر  و  عضالنی  تود ه  تد ریجی 
از د یستروفی  انواع مختلفی  بین  رفتن تحرک می شود.  از 
عضالنی وجود د ارد که هر یک بر گروه های مختلف عضله 
تأثیر می گذارد. د ر برخی از انواع د یستروفی عضالنی، عالئم 
بزرگ سالی  د ر  برخی  د ر  و  شود  می  شروع  کود کی  د ر 
خود ش را نشان می د هد. هر یک از انواع مختلف د یستروفی 
عضالنی در اثر جهش یا نقص د ر ژن ایجاد می شود که د ر 
تولید پروتئین های مورد نیاز برای تشکیل و حفظ ماهیچه 
 MDA سالم د خالت می کند. کی را اکنون سفیر سازمان 
د ر  د یستروفی(  زمینه  د ر  تحقیقاتی  حمایتی--  (سازمان 

ایالت کارولینای شمالی کشور ایاالت متحد ه آمریکا است.
برای بهبود کیفیت زند گی کی را، خانواد ه او تصمیم گرفتند 
که ویلچر معمولی او را با یک ویلچر برقی(موتوری( تعویض 
کنند تا او بتواند برای انجام برخی از کارها، از وابستگی اش 
به د یگران بکاهد و به صورت مستقل فعالیت هایش را پیش 
ببرد. د ر مد رسه او د یگر نیاز ند اشت که کسی تمام مد ت 
همراهش باشد، بلکه می توانست خودش حرکت کند "من 
می توانم با تنها تکان د اد ن یک د کمه، هرجا که نیاز د ارم 
بروم و با د وستانم د ر این مسیر گپ  و گفت د اشته باشم".

این که کی را می تواند با ویلچر برقی کارهایش را به شکلی 
مستقل انجام د هد، بخشی از پیشرفت تکنولوژی است که 
این چنین ابزاری را د ر اختیار او قرار د اد ه است. اما اگر او 
می تواند د ر مد رسه مثل سایر هم کالسی هایش از بخشی به 
بخش د یگر برود، وارد کالس بشود، د ر حیاط مد رسه د ر 
کنار د یگران به تفریح بپرد ازد و حتی د ر مسابقات ورزشی 
مد رسه به عنوان رهبر تشویق کنند ه ها حضور د اشته باشد، 
به امکانات و شرایطی بازمی گرد د که د ر ساخت مد رسه ای 
که او د ر آن جا تحصیل می کند، لحاظ شد ه است. یا حد اقل 
به  کرد ه اند،  ثبت نام  را  او  که  زمانی  د ر  مد رسه  مسوولین 
توجه  است،  نیاز  جا  آن  د ر  برای حضورش  که  تسهیالتی 
د اشته اند. همین امروز از د وستی شنید م، که تعد اد زیاد ی 
از د وستانش که از ویلچر استفاد ه می کنند، امکان رفتن به 
مد رسه را ند اشته اند (چه از لحاظ تسهیالت و چه از نظر 

مراقبت های روانی آن ها(.
بی سواد  گروه های  جزو  هنوز  باال  سنین  د ر  افراد  این 
یک  برای  جالبی  اتفاق  احتماال  که  می شوند  محسوب 

سیستم آموزشی نباشد.
بلکه  نیست؛  "ناتوان"  فرد  یک  او  کی را  ماد ر  و  پد ر  نظر  از 
فقط نیازهایش متفاوت است.  آن ها از گروه هایی هستند که 
باور د ارند بهبود زند گی افراد با توانایی هایی متفاوت، بسیار 
وابسته است به این که د یگران به چه میزان کمک می کنند 
تا آن ها هر چه مستقل تر زند گی کنند. استقاللی که بتواند 

کمک کند د ر همه بخش های زند گی توانمند باشند.
--- روایت سوم ---

مد تی وید یوهایی از یک آقایی که از ویلچر استفاد ه می کند 
به  و  می کند  زند گی  تنهایی  به  آقا  این  می کرد م.  د نبال  را 

تنهایی نیز سفر می رود. یکی از برنامه های سفرش را د نبال 
کرد م. امکاناتی که د ر سفر برایش وجود د اشت و روش هایی 
که خود ش استفاد ه می کرد برایم جالب بود. بخشی از آن ها 

را به اشتراک می گذارم.
د ر جایی که او زند گی می کند، این امکان وجود د اشت که از 
سرویس تاکسی های د ربستی آنالین که مناسب افراد همراه 
با ویلچر است استفاد ه کند. او با یکی از همین تاکسی ها به 

فرود گاه رفت.
به فرود گاه که رسید، میز "چک-- این" برای افراد ی که از 
ویلچر استفاد ه می کنند، جد ا از سایر بخش ها وجود د اشت. 
بارش را با کمک مسوولین حمل بار د ر فرود گاه به این میز 

رساند و منتظر تایید بلیط شد.
مخصوص  دستشویی  بود،  کرد ه  انتخاب  او  که  پروازی  د ر 
افراد ی که از ویلچر استفاد ه می کنند تعبیه نشد ه بود. البته 
سرویس  هواپیماها  د ر  فعال  می د انم،  هم  من  که  جایی  تا 
بهد اشتی مخصوص برای این گروه از مسافران وجود ند ارد. 
استفاد ه  فرود گاه  د ستشویی  از  پرواز  از  قبل  همین  برای 
کرد تا د ر مسیر بتواند به مد ت ۲ ساعت د ر آرامش باشد. 
توصیه کرد از نوشید نی کمتر استفاد ه شود د ر این شرایط. 
به خصوص نوشید نی هایی مثل چای و قهوه که باعث تشد ید 

د فع آب از بد ن می شوند.
برای بازرسی بد نی و کنترل وسایل، از مسیر معمول استفاد ه 
با  چک شد ن  برای  تا  گذاشت  ریل  روی  را  وسایلش  کرد، 
بازرسی  خود ش  برود.  مخصوص  محفظه  د اخل  به  د وربین 

بد نی شد، وسایلش را برد اشت و به راهش اد امه د اد.
باید  اگر  هواپیما،  به  سوارشد ن  تا  مسیر  اد امه  برای  منطقا 
طبقه ای عوض شود، باید از آسانسور استفاد ه کرد. روش های 
تابلوهای راهنمایی،  از  پید ا کردن آسانسور را کمک گرفتن 
د نبال کرد ن افراد د یگری که شرایط مشابه د ارند و احتماال 
توصیه  را  آد م ها  از  پرسید ن  و  می روند  آسانسور  سمت  به 

می کند.
پیشنهادش د ر مورد لباس  سفر، آن چیزی است که راحت 
گزینه  جین  شلوار  مثال  و  بد هد  را  تحرک  امکان  و  باشد 
مناسبی نیست. یک کوله همراهش بود که وسایل ضروری 
که د ر سفر باید کنارش باشد که اگر چمد ان گم شد بتواند 
این کوله را هم به  مد تی را سپری کند، د رون آن بگذارد. 
د اخل هواپیما برد. نهایتا با ویلچر تا هواپیما رفت، سوار شد 

و ویلچر را برای حمل به بار تحویل د اد. 
بهد اشتی  سرویس  از  استفاد ه  مقصد،  به  رسید ن  از  بعد 
کمک  مسیر  اد امه  برای  بهتر  حس  د اشتن  به  فرود گاه 
د ستشویی  از  استفاد ه  امکان  د لیلی  هر  به  اگر  می کند. 
اد رار  مخصوص  کیسه های  از  می توان  نشد،  فراهم  فرود گاه 

-- مد فوع هم استفاد ه  کرد.
د ر فرود گاه مقصد، رانند ه ای منتظر او بود تا بتواند به محل 
به  نمی افتد.  برایش  اتفاق  این  همیشه  ولی  برود.  اقامتش 
هستند  ویلچر  با  همراه  افراد  برای  که  تاکسی هایی  د نبال 

می گرد د و از آن ها استفاد ه می کند.
را  فرود گاه(  مسوولین  (به خصوص  د یگران  از  کمک گرفتن 
و  مبد ا  فرود گاه های  د ر  کارها  برد ن  پیش  برای  مثبتی  کار 

مقصد و هم چنین هواپیما می د اند. 
بخشی از شرایط که به او کمک می کند بتواند مستقل، د ر 
یک خانه به تنهایی زند گی کند و هم چنین به تنهایی سفر 
این  به  آنچه که  اما  باز می گرد د،  فرد ی اش  روحیه  به  رود، 
روحیه کمک می کند تا واقعیتی را تحقق ببخشد، تسهیالتی 
البته د ر  و  فراهم است.  او  برای حضور  است که د ر جامعه 

منزل هم که خود ش می توانسته شرایط را مناسب کند.
بعید می د انم او به راحتی ایران را مقصد یکی از سفرهایش 
انتخاب کند. حد اقل فعال. چرا که د ر فرود گاه امام خمینی 
تنها د و آسانسور وجود د ارد با صف هایی طوالنی که او باید 
مد ت ها منتظر آسانسوری خالی باشد. نمی د انم تاکسی های 
این  و  خیر!  یا  د اریم  فرود گاه  د ر  ویلچر  با  افراد  مخصوص 
اتفاقاتی است که باید بیفتد تا فرد ی که اهل سفر  حد اقل 

است و از ویلچر استفاد ه می کند بتواند به ایران بیاید.
د سترس ناپذیر،  رستوران های  عمومی،  نقل  و  حمل   از 
و  او  که  می شود  علت  بر  مزید  هم  و...  نامناسب  هتل های 

کسانی شبیه او، به این راحتی به ایران سفر نکنند.


