
 

1

8

15
 هفته نامه سراسری - آغاز انتشار1370 - سال بیست و 

دوشنبه 13  آبان 1398 - بها : 4000 تومانهشتم - دوره ی جد ید - شماره 143

 اجازه نمی دهیم هیچ واحد تولیدی به 
خاطر زیاده خواهی تعطیل شود

ایرنا - رئیس قوه قضائیه گفت: منابع انسانی و ذخایر مادی در 
کنار عزم و اراده ملی زمینه هایی برای کار و تالش و ایجاد اشتغال 
واحد  کارخانه و  نمی دهیم  اجازه  هرگز  ما  و  است  تولید  رونق  و 

تولیدی با زیاده خواهی افراد تعطیل شود.  
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی پنجشنبه شب در نشست خبری پایان 
دیدارخود  به  اشاره  با  آذربایجان شرقی  به  استانی  روزه  یک  سفر 
قضائیه  قوه  برخورد  از  گفت: بعد  تبریز،  ماشین سازی  کارخانه  از 
امید  کارگران  فعالیت  و  وضعیت  دیدن  شرکت،  این  در  فساد  با 
بخش است اما باید تالش بر این باشد که این واحد با همه ظرفیت 
است،  تولید  چرخ  در  چوبی  فساد،  که  این  بیان  با  وی  کند.  کار 

اظهار کرد: اگر این چوب برداشته شود تولید رونق می یابد.
تولید  کندی  موجب  که  خان هایی  تاکید کرد:  قضائیه  قوه  رئیس 

می شود باید احصا شده و موانع برداشته شود.  
و  استان  در  رهبری  نماینده  حمایت  خاطرنشان کرد:  وی 
کارساز  می تواند  غیرقضایی  و  قضایی  مسووالن  همه  همکاری 
مسووالن  و  شهدا  خانواده  با  نشست  به  رئیسی  آیت اهلل  باشد. 
بخشی  عنوان  به  دانشجویان  و  نخبگان  فرهنگی،  بخش  مختلف 
از برنامه های دیدارخودازتبریز اشاره کرد و گفت: نیازمند انسجام 
جدی هستیم و دانشگاه و استادان با یک امید، بایدقطعی حرکت 
و  جوانان  توانای  دست  به  کشور  این  گره های  که  بدانند  و  کنند 
در  قضایی  دستگاه  عنوان  به  نیز  ما  و  می شود  گشوده  نخبگان 
قضایی  با همکاران  نشست  قضائیه  قوه  آن ها هستیم. رئیس  کنار 
را بسیار مغتنم شمرد و گفت: در جمع اعضای شورای اداری استان 

هم دغدغه هایی مطرح شد که باید رسیدگی شود.
 ۱۷ اعزام  برای  قضایی  قوه  عالی  شورای  کرد:تصمیم  اعالم  وی 
از  شرقی  آذربایجان  استان  شهرستان های  به  مسووالن  از  گروه 

روز سه شنبه، منجر به ارائه گزارشی در این جلسه شد.
وی با اشاره به این که آنچه امروز بیشتر از هر چیزی به آن نیاز 
داریم، رونق تولید است، خاطرنشان کرد: این موضوع جزو تاکیدات 

رهبری است و باید دغدغه عمومی باشد.
زمان شناس  اقدام،  اهل  شجاع،  خونگرم،  مردم  اظهارکرد:  وی 
خوب  عرصه ها  همه  در  که  شرقی  آذربایجان  دینِی  باغیرت  و 
درخشیده اند و در ادوار مختلف اعم از مشروطیت، تحریم تنباکو، 
کسب  بزرگی  افتخار  اهل بیت  حرم  از  دفاع  و  تحمیلی  جنگ  در 

کرده اند، باید در رونق تولید نیز خوش بدرخشند.  
آیت اهلل رئیسی با بیان این که تالش بر این است تا مشکالت حل 
شود و پرونده های قضایی کاهش یابد، گفت: بعضی از موضوعات 
در استان مانند آالینده ها و محیط زیست در جلسه شورای قضایی 
استان مطرح شد و قرار شده تا همه این پرونده ها و دغدغه ها در 

اولویت رسیدگی قرار گیرند.  

صدور کاالی نامرغوب 
ممنوع!

بر  تحمیلی  تنگناهای  هیاهوی  در    
اقتصاد کشور، سال۹۸ را به نسبت سال های پِس پشت، باید سالی 
دانست که نگاه جدی تری در اقتصاد به امر صادرات شده است و 
در مقایسه با دوره هایی که ترغیب صادرات منجر به خام فروشی 
و غارت منابع سرزمینی می شد نیز، این بار هشیارانه تا حدی در 
نهایی  کاالی  صدور  تشویق  و  تولید  گسترش  و  تقویت  راستای 
نقطه ای  به  تا رسیدن  این حال هنوز  با  مصرفی حرکت می شود. 
که گره ها و بندهای پیچیده بر پیکره صادرات کاال تماما بازگردد 
مسووالن  توجه  مقدار  همین  از  لیکن  است  پیش  در  درازی  راه 
حق  به  ولی  خشنود  صادرکننده ها  صادرات،  کار  در  گشایش  به 

همچنان متوقع اند.
با  تجاری  مبادالت  گسترش  طریق  از  تنفسی  فضای  ایجاد  ایده 
به یک  بنظر می رسد -- گرچه  راهگشا  بسیار  همسایگان -- که 
جنبش عمیق تجاری -- صادراتی منجرنشده است اما به تعمیق 
روابط بازرگانی ایران و عراق کمک شایانی کرده است. با این وصف 
موانع در این مسیر هم از قبل وجود داشته اند و هم زاده و نوزایش 
و  ایران  مشترک  اتاق  رییس  اسحاق  آل  آقای  که  نکته ای  دارند. 
عراق در مورد خطراتی که کاالهای ایرانی را در بازار عراق تهدید 
می کند، نکته پر اهمیتی است که از کنار آن سهل انگارانه نباید 
گذشت. وی هشدار داده است که؛ "تمایل تجار عراقی به واردات 
تهدید  را  عراق  بازار  در  ایران  آینده  جایگاه  نامرغوب،  اجناس 
می کند". خرید کاالی نامرغوب از سوی کشوری که از لحاظ درآمد 
و باز بودن مرزهای تجاری اش نه تنها مشکلی ندارد بلکه سهولت 

و روانی هم دارد، مورد نگران کننده ایست.
البته پیش از این که در پی جستجوی ریشه های این چنین تمایلی 
باشیم، ضروری است کار فرهنگی و روشنگرانه میان تولیدکنندگان 
جدی تر،  را  نظارت ها  و  دهیم  انجام  صادرکننده  تجار  و  ایرانی 
الخصوص  علی  و  کاال  صادرات  کل  بر  کارشناسانه تر  و  شفاف تر 
صادرات به عراق انجام دهیم. اگر آینده خوبی برای صادرات انتظار 
داریم نباید اجازه داد هیچ کاالی نامرغوبی ازگمرکات و مرزهای 

کشور خارج شود.
پیش از این از همین طریق، بازارهای منطقه را به رقبا واگذارکرده 
بودیم و این بار شاید مساله کمی حساس تر از قبل باشد چرا که با 
توجه به نیاز کنونی کشور به مراودات تجاری بیشتر با همسایگان، 
فضای  و  شده  تکرار  بازارها  سایر  در  می تواند  نامتعارف  امِر  این 

تنفسی ایجاد شده را آلوده سازد!

رئیس قوه قضائیه:

سالمت باشیم
زمستان رابا حلیم سر می کنم!

تکه ای از من تکه ای از زمین
تجارب افراد با مشکالت بینایی 

در سفر

در اصالح یارانه انرژی 
بی توجهی به تولید نشود

کافه شهر
معرفی کتاب ژاک الکان

از سال آینده به تدریج از رکود 
خارج می شویم

3

4

6

5

5

8

2
دو کلمه حرف ورزشی

پیچیدگی های قانونی 
درکش وقوس تفسیرها
گردشگری دسترس پذیر
تالشـی بـرای همـه

استاندار کردستان:

طرح جامع گردشگری پالنگان 
تدوین می شود

تولیدات تازه نشر معیار      سرمقاله
کتاب های گیالس 

ویژه ی کودکان
 

لطفا برای سفارش با شماره ی 09301837148 
تماس حاصل فرمایید

»مدیر مسوول«

تمایل تجار عراقی به واردات اجناس نامرغوب 
جایگاه آینده ایران در بازار عراق را تهدید می  کند

رییس اتاق مشترک ایران وعراق:

رئیس قوه قضائیه:
 اجازه نمی دهیم 
هیچ واحد تولیدی به 
خاطر زیاده خواهی 
تعطیل شود

۶۱۰ محصول و 
تجهیزات نانویی 

در بازار



سالمت باشیمگرد آوری و تنظیم: خد یجه فد ایی زاده  با خوراکی ها از خود محافظت کنیم

تفاوت مضرات چاقی 
در زنان و مردان

مطالعات نشان می دهد تاثیر چاقی به شکلی 
متفاوت در زنان و مردان متجلی می شود.

مطالعات نشان می دهد چاقی ریسک پرخطر ابتال 
مزمن  انسداد  بیماری  و  زنان  در  نوع۲  دیابت  به 

ریوی و بیماری مزمن کلیوی در مردان است.
»جنی سنسین«، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه 
»نتایج  می گوید:  باره  این  در  انگلستان،  آکسفورد 
بر زنان و  تاثیر چاقی  مطالعه ما نشان می دهد که 
دو  این  نتیجه  در  و  باشد  متفاوت  می تواند  مردان 
تجربه می کنند.«  را  متفاوتی  بیماری های  جنسیت 
در این مطالعه، محققان ۲۲۸,۴۶۶ زن و ۱۹۵,۰۴۱ 

مرد را مورد بررسی قرار دادند.
از  وسیعی  طیف  در  چاقی  داد  نشان  بررسی ها 
کرونر،  عروق  بیماری  جمله  از  سالمت  مشکالت 
مزمن  انسداد  بیماری  سکته،   ،۲ و  نوع۱  دیابت 
کبدی  مزمن  بیماری  کبدچرب،  ریه،  ریه، سرطان 

و نارسایی کلیوی نقش دارند.
هم  نوع۲  دیابت  به  ابتال  عامل  چاقی  که  درحالی 
در زنان و هم در مردان است، اما زنان در مقایسه 
با مردان با احتمال بیشتر ابتال به این بیماری روبه 
رو هستند و در مقابل، احتمال بروز بیماری انسداد 
مردان  در  کلیوی  مزمن  بیماری  و  ریوی  مزمن 

بیشتر است.
در مجموع نتایج این مطالعه نشان داد چاقی عامل 
در  یا  است  جهان  در  مرگ  اصلی  علل  از  بسیاری 

آنها نقش د ارد.

حلیم یک غذای پرکالری محسوب می شود. ۱۰۰ گرم 
حلیم۱۹۰ کالری انرژی دارد و حاوی ۶ گرم پروتئین، 
۱۰ گرم چربی، ۲۰ گرم کربوهیدرات، ۱ میلی گرم آهن 

و ۹ میلی گرم کلسیم است.
خاصیت  بر  عالوه  گندم،  داشتن  دلیل  به  حلیم 
سیرکنندگی باال منبع بسیار خوب روی، منیزیم، آهن 
گندم  از  غذا  این  تهیه  در  اگر  البته  است.  نیاسین  و 
سبوس دار که فیبر زیادی دارد استفاده شود، در بهبود 
و  روده  سرطان  گوارش،  دستگاه  بیماری های  از  برخی 

سینه نیز موثر خواهد بود.
کلسترول  کاهش  با  سبوس دار  گندم  در  موجود  فیبر 
کاهش  و  خون  قند  کنترل  فشارخون،  کاهش  خون، 
و  قلب  بهتر  سالمت  باعث  خون  شدن  لخته  احتمال 
برای  چنین  هم  می شود.  قلبی  بیماری های  کاهش 
پیشگیری از یبوست و سرطان مثل سرطان روده بزرگ 
خاصیت  دارای  سبوس دار  گندم  چنین  هم  مفیداست. 
تحمل  عدم  و  حساسیت ها  بروز  از  و  است  ضدانگلی 
مفاصل  التهاب  تحریک پذیر،  روده  سندرم  مثل  غذایی 
که  هم  نخود  می کند.  جلوگیری  عصبی  بیماری های  و 
در پخت برخی انواع حلیم به کار می رود غنی از فوالت، 

ویتامین B۶ ویتامین C و روی است.
■■ چند نکته در ارتباط با مصرف حلیم 

۱- - در خوردن حلیم مراقب وزن خود باشید یک پیاله 
یک  با  اگر  که  دارد  انرژی  کالری   ۱۵۰ تقریبا  حلیم 
روغن مصرف شود،  و  نان  قاشق شکر، یک کف دست 

۳۰۰تا۳۵۰ کالری انرژی دارد.
اما  است،  مقوی  بسیار  و  سالم  غذای  یک  حلیم   --۲
اگر دچار افزایش قند یا چربی خون هستید باید توجه 
داشته باشید که شکر و روغن با آن استفاده نکنید یا در 

حداقل ممکن مصرف کنید.
از  استفاده  با  و  منزل  در  را  حلیم  می توانید  اگر   --۳

جوانه گندم یا حداقل گندم سبوس دار تهیه کنید.
اگر حلیم چند  ۴-- حلیم مانده را مصرف نکنید، زیرا 
غیرقابل  آن  نشاسته ای  مواد  بماند  روز  چند  یا  ساعت 

تبدیل  مقاوم  نشاسته  به  آن  نشاسته  و  می شود  هضم 
می شود و موجب ناراحتی های گوارشی می شود.

استفاده  گندم  جوانه  از  حلیم  پخت  در  برخی   --۵
می کنند. این حلیم به دلیل داشتن جوانه گندم، عالوه 
انواع  خوب  بسیار  منبع  باال  سیرکنندگی  خاصیت  بر 
ویتامین ها و امالح است. از سوی دیگر با توجه به فعل و 
انفعاالتی که طی جوانه زدن در دانه گندم اتفاق می افتد 
میزان کالری جوانه گندم به مقدار زیادی کاهش می یابد 
که یکی از مزایای حلیم غنی شده نسبت به حلیم های 

رایج است.
از غذاهایی  ۶-- حلیم یک منبع عالی پروتئین بوده و 
است که دیر هضم می شود. به همین علت مصرف آن در 
سحر موجب می شود تا مدت ها احساس گرسنگی نکنید.

زیاد  روغن  و  شکر  با  را  حلیم  افطار  هنگام  در   --۷
نیز  و  وزن  اضافه  معده،  تحریک  باعث  زیرا  نخورید، 
با نوشیدن  را  این تشنگی  اغلب  عطش شدید می شود. 
می کنند.  نوشیدنی های سرد جبران  و  آب  زیاد  مقادیر 

این کار باعث رقیق شدن شیره معده و تاخیر هضم غذا 
می شود. عاقبت این رفتار نفخ شکم و سایر ناراحتی های 

گوارشی است.
۸-- حلیم به علت داشتن گندم و گوشت منبع خوب 
آهن بوده و برای زنان، دختران جوان و افرادی که در 

معرض کم خونی هستند، توصیه می شود.
زیرا  نکشید،  دراز  بالفاصله  حلیم  خوردن  از  پس   --۹
این غذا دیر هضم است و باعث می شود دچار سوزش و 

ناراحتی معده شوید.
بر پا  حلیم  دیگ  کوچه  هر  سر  رمضان  ماه  در   --۱۰
از  فقط  را  حلیم  و  نکنید  اعتماد  آنان  به  اما  می شود، 

واحدهای صنفی مجاز به عرضه حلیم خریداری کنید. 
بهداشتی  غیر  محل های  در  جویان  سود  برخی  زیرا 
و  کرده  طبخ  بی کیفیت  و  غیربهداشتی  حلیم های 
محصول را به همه جا توزیع می کنند و فروشنده نیز آن 
 را به قیمت غذاهای سالم و بهداشتی به فروش می رساند. 

برای حفظ سالمت خود از این اماکن حلیم نخرید.

زمستان رابا حلیم سر می کنم!

1398/8/13 - شماره 143 2

 --- نیم نگاه ---



3 1398/8/13 - شماره 143

 --- نیم نگاه ---

برای من برنز آسیا به اندازه طال 
ارزشمند است

زنان  روئینگ  ملی پوش  رحمانی  نازنین   -- ایرنا 
جاکارتا  آسیایی  بازی های  مدال   ۲ از  پس  ،که  ایران 
کسب  مدال  نیز  امسال  آسیا  قهرمانی  رقابت های  در 
زیادی  تفاوت  برایم  رقابت ها  این  داشت:  کرد،اظهار 
هانیه  با  نخستین بار  برای  که  بود  این  دلیلش  و  داشت 
خرسند در قایق دونفره قرار گرفتیم و به مدال رسیدیم.

وی افزود: این بهترین ترکیب قایق دونفره سنگین وزن 
بود و ما واقعا برای کسب مدال طال راهی رقابت ها شدیم 
که در نهایت به مدال برنز رسیدیم. به نظرم این موضوع 
کیفیت باالی رقابت های قهرمانی آسیا را نشان می دهد. 
همه کشورها با بهترین ترکیب در کره جنوبی حاضر شده  

بودند و واقعا هم آماده بودند.
دارنده مدال برنز روئینگ قهرمانی آسیا با اشاره به این 
مدال تصریح کرد: من و هانیه خرسند برای نخستین بار 
در قایق دونفره نشستیم و عملکرد خوبی داشتیم. همه 
سال  چند  جهان  در  البته  و  آسیا  در  دونفره  قایق های 
کنار هم مسابقه می دهند. با توجه به این شرایط، مدال 
برنز برایم اهمیت زیادی داشت و بسیار ارزشمند است. 

این برنز برای من کمتر طال نبود.

پایان کار ایران با ۳ مدال طال، ۲ 
نقره و ۲ برنز

فینال پنج وزن دوم کشتی  و  بندی  مسابقات رده 
شهر  در  جهان  قهرمانی  )امیدها(  سال   ۲۳ زیر  آزاد 
بوداپست مجارستان برگزار شد که محمد نخودی به مدال 
نقره رسید.کامران قاسم پور و امیر حسین زارع به مدال 

طال رسیدند و حسین شهبازی صاحب مدال برنز شد.
مجتبی  رقابت هانیز  این  نخست  وزن  پنج  مسابقات  در 
گلیج در وزن ۹۷ کیلوگرم صاحب مدال طال شد و علیرضا 

سرلک در وزن ۵۷ کیلوگرم به مدال برنز رسید.

دستمزدهای زنان و مردان کبدی کار 
برابر است

کبدی  فدراسیون  رییس  اورسجی"  "پیام   -- ایرنا 
و   زن  ورزشکاران  میان  دستمزدها  تفاوت  خصوص  در 
میان  تفاوتی  هرگز  کبدی  فدراسیون  داشت:  اظهار  مرد، 
ما  اساس کار  و نمی گذارد.  نگذاشته  ورزشکاران زن و مرد 
تنها  و  است  یکی  مردان  و  زنان  دستمزد  پرداخت  برای 
براساس درجاتی که در این عرصه دارند، دستمزد دریافت 

می کنند.
دستمزدها  برابری  آیااین  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
پیش از دوران ریاست شما وجود داشته است، گفت: پیش 
دستمزد  ر  د  تفاوتی  فدراسیون  این  در  هم  من  ریاست  از 
ورزشکاران زن و مرد وجود نداشته است. در کنفدراسیون 
برابری  شاهد  و  است  شکل  همین  به  نیز  کبدی  جهانی 

دستمزدها هستیم.
اورسجی یادآور شد: خوشبختانه باشگاه و هیاتی نداریم که 
اگر  به نظرم  ایجاد کند.  تفاوتی  زنان و مردان  در دستمزد 
فدراسیونی این نابرابری را در دستمزدها ایجاد می کند باید 
هر چه زودتر تصمیم بگیرد تا این تبعیض ها را از بین ببرد و 

نگرش یکسانی نسبت به زنان و مردان داشته باشد.

نماینده شطرنج ایران در رده 
هشتم ایستاد

سریع  مسابقات  شطرنج،  فدراسیون  گزارش  به 
)رپید( بین المللی جام کارپف ۲۰۱۹ در کشور فرانسه 
این  در   )۲۴۲۱( الشریعه  خادم  سارا  و  رسید  پایان  به 
رقابت ها صاحب سه تساوی و ۱۱ شکست شد تا با ۱.۵ 

امتیاز در رده هشتم قرار گیرد.
سه تساوی نماینده شطرنج ایران در این مسابقات برابر 
یک  شماره  بانوی  چینی  یفان  هو  فرانسوی،  باکروت 

جهان و پیتز آلمانی بدست آمد.
کارپف  جام  المللی  بین  )رپید(  سریع  مسابقات  در 
چین،  روسیه،  ایران،  کشورهای  از  بازیکنانی   ،۲۰۱۹
هند، فرانسه، آلمان و مصر در ۱۴ دور با یکدیگر رقابت 
کردند.این مسابقات از جمعه سوم  تا چهارشنبه هشتم 

آبان ماه برگزار شد.

سیاوش بهبود یدو کلمه حرف ورزشی

به  مربوط  اخیر  ماه  دو  یکی  انگیز  بحث  موضوعات  از 
گره اش  که  هست  تهران  فوتبال  هیات  ریاست  انتخابات 
هنوز باز نشده است! این موضوع اخیرا مورد توجه بیشتر 
رسانه بوده است از جمله سایت باشگاه خبرنگاران جوان به 

آن پرداخته و گزارشی از روند این توقف ارائه داده است.
انتخابات،  مهندسی  اسیر  تهران  فوتبال  عنوان  با  نویسنده 
هیات  ریاست  انتخابات  برگزاری  که؛  است  کرده  اشاره 
از  یکی  به  اخیر  هفته های  در  تهران  استان  فوتبال 
و  وزارت ورزش  و  فوتبال  فدارسیون  بین  چالش های مهم 

جوانان تبدیل شده است.
زیادی  حواشی  نامزد ها  معرفی  زمان  از  که  انتخابات  این 
نام های  به  نفر   ۱۳ تائید  از  پس  داشته  وجود  آن  اطراف 
حبیب اهلل ابوالحسن شیرازی، مهدی ملک  آبادی، علیرضا 
مجید  صالح،  حسین  ایلیکا،  علی  عباسی،  بهزاد  یزدانی، 
غالمرضا  زرگر،  اصغر  علی  گودرزی،  اسماعیل  کیومرثی، 
ابوالفضل خداقلی پور، حسین خبیری و  سعادتی زهرائی، 
نیما نکیسا قرار بود ۱۴ شهریور برگزار شود، اما در فاصله 
که  این  دلیل  به  انتخابات  این  برگزاری  تا  مانده  روز  یک 
با غیر  رضا گل محمدی، مدیرکل ورزش و جوانان تهران 
قانونی اعالم کردن هرگونه تغییر در اعضای این مجمع و 
این که طبق اساسنامه دبیر مجمع باید بین ۷ تا ۱۵ روز 
به  را  مجمع  در  حاضر  افراد  فهرست  آن  برگزاری  از  قبل 
نامزد های انتخاباتی ارسال کند، اقدام عباس تیموری دبیر 
اعضای مجمع )حذف  تغییر در  برای  تهران  فوتبال  هیات 
حیدر بهاروند، عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال به دلیل 
ساکن نبودن در تهران، حذف نماینده تیم بانوان ستارگان 
ورامین و اضافه کردن نماینده هیات فوتبال جنوب شرق( 
هایش  پیگیری  با  نهایت  در  و  دانسته  اساسنامه  را خالف 

مهدی تاج را مجبور کرد انتخابات را لغو کند.
تا  کرد  اعالم  فوتبال  فدراسیون  رئیس  اتفاق،  این  از  پس 
برگزاری مجمع، حبیب  برای  تاریخ جدید  مشخص شدن 
اهلل ابوالحسن شیرازی، رئیس هیات فوتبال تهران به عنوان 

سرپرست به فعالیت خود ادامه می دهد.
این موضوع تنش بین فدراسیون و وزارت ورزش را افزایش 
به  را  نامه ای  کشور  کل  بازرسی  سازمان  که  جایی  تا  داد 
سئول نشین ها ارسال کرده و در آن قید کرد که ادامه کار 
فردی که به عنوان نامزد قرار است در دوره آتی انتخابات 
شرکت کند ایراد قانونی دارد، اما فدراسیون فوتبال اعتقاد 
دارد طبق ماده ۲۱ اساسنامه هیات های استانی اگر بنا به 
هر دلیلی پس از مهلت مقرر، برگزاری انتخابات به تاخیر 
بیفتد، رئیس فدراسیون فوتبال می تواند فردی را برای اداره 

امور در هیات فوتبال انتخاب کند.
استناد  اساسنامه  این  به  شرایطی  در  فدراسیون  البته 
مجمع  در  تصویب  جای  مذکور  اساسنامه  که  می کند 

فدراسیون فوتبال، در هیات رئیسه آن تصویب شده است.
در طول ماه های اخیر نامه های زیادی به فدراسیون فوتبال 
مجمع  برگزاری  برای  قانونی  ابهام های  و  ایراد  رفع  درباره 

انتخاباتی هیات فوتبال تهران ارسال شده است.
قهرمانی  ورزش  توسعه  معاون  داورزنی،  محمدرضا  ابتدا 
نامه  دریافت  از  پس  جوانان  و  ورزش  وزارت  حرفه ای  و 
در  موجود  ایراد های  درباره  کشور  کل  بازرسی  سازمان 
تهران  فوتبال  هیات  ریاست  انتخاباتی  مجمع  برگزاری 
مانند استناد به اساسنامه هیات های استانی مصوب هیات 
رئیسه فدراسیون، ادامه فعالیت رئیس هیات پس از اتمام 
دوره ۴ ساله و انجام نشدن ثبت نام از متقاضیان ریاست 
هیات فوتبال به دنبال گذشت ۸ ماه از این دوره از سوی 
دبیرمجمع، در تاریخ ۱۳ شهریور این نامه را به مهدی تاج 

ارسال می کند.
پیرو نامه داورزنی به تاج، رضا گل محمدی هم این نامه را 
به عباس تیموری دبیر هیات فوتبال تهران و دبیر مجمع 

ارسال می کند.
دبیرکلی  سرپرست  شکوری،  ابراهیم  شهریور   ۱۴ روز 
فدراسیون فوتبال نامه ای به رضا گل محمدی ارسال کرده 
استانی  اساسنامه هیات های  قانونی  ابهام های  با پذیرش  و 
اعالم می کند با توجه به این که تمامی هیات های فوتبال 
فوتبال  هیات  اساسنامه  با  مطابق  و  فدراسیون  نظر  زیر 
استان ها فعالیت می نمایند، استان تهران نیز از این قاعده 

مستثنی نیست.
همراه  تهران  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  پاسخ  با  نامه  این 
می شود و او ضمن غیرقانونی خواندن ادامه فعالیت حبیب 
اهلل شیرازی در هیات تهران به عنوان سرپرست، از رئیس 
سرپرست  معرفی  به  نسبت  می خواهد  فوتبال  فدراسیون 

جدید و برگزاری انتخابات اقدام عاجلی به عمل آورد.
فدراسیون  محترم  »دبیرکل  محمدی:  گل   نامه  متن  
قانونی  ایراد  قبول  می دارد  اشعار  وسیله  بدین  فوتبال، 
جوانان  و  ورزش  امور  کل  بازرسی  محترم  سربازرس  نامه 
قانونی  خواست  بر  داللت  محترم،  فدراسیون  آن  سوی  از 
هیات پس  معرفی سرپرست  لزوم  بر  مبنی  اداره کل  این 
کاندیدا  به  عنایت  با  لذا  است؛  چهارساله  مهلت  پایان  از 
شدن آقای شیرازی، ریاست محترم سابق هیات و لزوم ارائه 
هیات،  در  خدمت  داوطلبین  کلیه  برای  برابر  فرصت های 
با  هیات  سرپرست  معرفی  به  نسبت  می شود  درخواست 
صالحدید آن فدراسیون محترم و برگزاری انتخابات ریاست 

هیات تهران اقدام عاجل صورت پذیرد.
نمودن  موکول  و  فدراسیون  آن  اقدام  عدم  است  بدیهی 
نبوده و  این کل به صالح  از نظر  به اصالح اساسنامه  آن 
مجمع  تصویب  به  فوتبال  هیات  اساسنامه  که  آنجایی  از 
مغایر  هیات  رأس  در  نامبرده  حضور  ادامه  است  نرسیده 
نیز، عطف  تأیید اساسنامه  تلقی گردیده و حتی  قانون  با 
درایت  و  دستور  با  است  امید  که  نمی گردد  ماسبق  به 
جنابعالی به حق قانونی جامعه بزرگ فوتبال استان تهران 

محقق گردد.«
رضا گل محمدی مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران 
گفت: اساسنامه هیات های استانی جای تصویب در مجمع 
فدراسیون فوتبال، در هیات رئیسه این فدراسیون مصوب 
به  فدراسیون  مسووالن  استناد  حالت  این  در  است.  شده 
اساسنامه ای که مصوبه مجمع را ندارد، برای ادامه فعالیت 
 ۴ دوره  اتمام  از  پس  تهران  فوتبال  هیات  در  شیرازی 
ساله اش، غیرقانونی است و برای این هیات باید سرپرست 

جدیدی انتخاب شود.
او افزود: مشکل این جا است که فدراسیون همه جا اعالم 
این  اما  می کنیم،  عمل  خودمان  ضابطه  به  ما  می کند 
دیگر  استان های  مسووالن  شاید  است.  غیرقانونی  ضابطه 
تائید  استانی  هیات های  اساسنامه  که  اند  نشده  متوجه 
عنوان  به  اما  ندارم،  آن ها کاری  به  و من  ندارد  را  مجمع 
کاری  بدهم  اجازه  نمی توانم  تهران  استان  ورزش  مسوول 
تخلف هایی  با  برخورد  مسوولیت  شود.  انجام  غیرقانونی 
با  هم  شده  انجام  اساسنامه  این  به  استناد  با  تاکنون  که 

دستگاه های نظارتی است.
این که  بر  مبنی  مباحث مطرح شده  درباره  گل محمدی 
انتخاباتی  مجمع  در  شیرازی  رای  برای کسب  تاج  مهدی 
آن  برگزاری  زمان  تا  را  او  می خواهد  فوتبال  فدراسیون 

کند،  حفظ  تهران  فوتبال  هیات  ریاست  در سمت  مجمع 
گفت: من نمی توانم این موضوع را تائید کنم، اما می گویم 
باقی ماندن شیرازی در هیات فوتبال تهران با این وضعیت 
تخلف است. ما خواهان اجرای قانون هستیم و این موضوع 

را هم پیگیری می کنیم.
فدراسیون فوتبال باید برای هیات تهران سرپرست انتخاب 
هیات  این  انتخاباتی  مجمع  برگزاری  برای  شرایط  تا  کند 

فراهم شود.
و  نباشند  زورآزمایی  دنبال  دوستان  است  بهتر  افزود:  او 
فدراسیون  بگویم  نمی خواهیم  بروند.  قانون  اجرای  سمت 
پیش از این کار غیرقانونی انجام داده، اما حال که متوجه 
واقعیت شده است جلوی ادامه کار شیرازی را بگیرد. تنها 
حرف ما این است که انتخابات هیات فوتبال استان تهران 
باید قانونمند انجام شود و هر تصمیمی هم اعضای مجمع 
این هیات بگیرند، قابل احترام است. تمام تالشم را به کار 
می گیرم تا قانون اجرا شود و از این موضوع به هیچ وجه 

کوتاه نمی آیم.
که  این  درباره  تهران  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
به  نسبت  او  پیگیری های  دالیل  از  یکی  می شود  شنیده 
که  است  اتفاق هایی  جبران  تهران  فوتبال  هیات  انتخابات 
منجر به خروجش از آکادمی ملی فوتبال ایران شد، گفت: 
به هیچ وجه این موضوع واقعیت ندارد چرا که من پیش 
از انتخاب مهدی تاج به عنوان رئیس فدراسیون و در دوره 
علی کفاشیان با توجه به انتصابم به عنوان مدیرکل ورزش 
ارتباط  رفتم.  فوتبال  ملی  مرکز  از  البرز  استان  جوانان  و 
خوبی هم با مسووالن قبلی و فعلی فدراسیون دارم و تنها 

می خواهم قانون اجرا شود.
به نظر می رسد تالش و پیگیری فدراسیون فوتبال و شخص 
مهدی تاج برای باقی ماندن شیرازی در مسند ریاست هیات 
به  فدراسیون  دبیرکلی  سرپرست  اذعان  وجود  با  فوتبال 
از  تهران  استان  استانی  اساسنامه هیات های  نبودن  موجه 
۲ حالت خارج نیست. یا او سعی دارد با حفظ شیرازی که 
در جایگاه عضو هیات رئیسه سازمان لیگ هم فعال است، 
انتخابات استان تهران و تغییر اساسنامه هیات های استانی 
را تا زمان برگزاری مجمع آتی فدراسیون که تاریخی هم 
اندازد و به نوعی دست به  برای آن اعالم نشده به تعویق 
فراهم شدن حضور  در صورت  تا  بزند  انتخابات  مهندسی 
انتخابات فدراسیون، رای شیرازی را به سود  مجددش در 
خودش داشته باشد یا تاج و سایر همکارانش بیم دارند با 
تن دادن به دستور های مسووالن اداره کل ورزش و جوانان 
فعالیت  ادامه  برای  که  اقدامی  ورزش،  وزارت  و  پایتخت 
تصدی  دوران  اتمام  از  پس  استان ها  برخی  هیات  رئیس 
شان انجام داده اند به صورت یک تخلف بزرگ مطرح شود.

با توجه به تاکید سازمان بازرسی کل کشور هرچه سریع تر 
مجمع  از  و  کرده  تغییر  استانی  هیات های  اساسنامه  باید 
عمومی  مجمع  برگزاری  شاید  بگیرد.  مصوبه  فدراسیون 
فوق العاده فدراسیون فوتبال راهی برای خارج شدن از این 

شرایط سخت باشد.
درباره  گزارش  نویسنده  که  نظرهایی  ابراز  از  جدا   ■■
که  هست  امیدواری  این  می کند،  مطرح  مسووالن  اهداف 
با دخالت یا وساطت نهاد های ناظر مشکل انتخابات ریاست 

هیات فوتبال تهران رفع شود.

پیچیدگی های قانونی درکش وقوس تفسیرها
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 Limitless استارتاپ  بنیانگذار  دراموند،  آنگوس 
بود  بدون محدودیت است، ۲۲ ساله  ترجمه آن  که 
و در یک بانک سرمایه گذار اشتغال داشت. هنگامی 
که پزشکان تشخیص دادند او مبتال به بیماری ضعف 
عضالت موسوم به دیستروفی عضالنی شده است، به 
آنگوس گفته شد که تحرک او با گذشت زمان کاهش 
به یک صندلی  را  او  بیماری  این  می یابد و یک روز 
چرخدار محدود می کند. این یک شوک ویران کننده 
برای جوانی همچون آنگوس بود و او می دانست که 

زندگی اش هرگز  مثل قبل نخواهد شد.
طور  به  آنگوس  بیماری،  تشخیص  از  پس  اندکی 
داوطلبانه از کار خود در بانک کنارگیری کرد، کوله 
پشتی خود را بست و تصمیم گرفت در جهان سفر 
کند  تا قبل ازاین که برایش سفر بیش از حد دشوار 
دیده  چشم  به  را  جهان  شگفتی های  تمام  شود، 
آنگوس  باشد.  کرده  تجربه  تماما  را  زندگی  و  باشد 
و همسرش به بیش از ۳۵ کشور جهان سفر کردند، 
در ویتنام قایقرانی کردند و حتی به قله ماچو پیچو 
صعود کردند. در طول سفر، تحرک آنگوس و قدرت 

عضالتش رو به کاهش می نمود.
آن جا بود که حس کرد سفر نباید منحصراً در اختیار 
افراد توانا باشد. سفر به او این امکان را می داد تا در 
مورد فرهنگ های مختلف بیاموزد ، غذاهای جدید را 
امتحان کند، روابط مادام العمر برقرار کند و به طور 
زندگی  مورد  در  را  بینی خود  مثبت  و  دیدگاه  کلی 
انجام  را  کاری  باید  که  دانست  می  او  بخشد.  بهبود 
دهد که جامعه ی افراد دارای معلولیت بتوانند به طور 
بنابراین  کنند،  سفر  محدودیت  بدون  و  گسترده تر 
این تجربه دست اول آنگوس در سفر به دور دنیا با 
معلولیت بود که موجب تولد ایده استارتاپی اش با نام 

لیمیت - لس شد.
از آن زمان به بعد، شرکت لیمیت - لس برای افرادی 
که طیف گسترده ای از محدودیت ها و ناتوانی های 
تحرک را دارند، به یک ارائه دهنده خدمات ویژه سفر 
تبدیل شد. تیم این شرکت متشکل از افرادی است 
که خود دارای معلولیت هستند و افرادی که دارای 
تخصص خاصی در مورد معلولیت و صنعت مراقبتند، 
به طوری که به مسافران اطمینان داده می شود که 
بلکه به طور  تنها شنیده می شود  نه  نیازهای آن ها 

کامل درک می شود.
در ادامه، به مصاحبه ای که با این کارآفرین در زمینه 
گردشگری دسترس پذیر انجام شده است می پردازیم:
در  نوپا  شرکت  این  داشتن  ایده  موقع  چه   ■■

ذهن شما جرقه خورد؟
بیماریم  متوجه  سال  آن  در  من  بود.  سال ۲۰۱۴  در 
شدم. من مبتال به دیستروفی عضالنی - یک بیماری 

تضعیف کننده ماهیچه ها شده بودم.
انجام  جهان  سرتاسر  در  را  سفرهایی  ما  آن،  از  بعد 
روی  من  ناتوانی  که  بود  باری  اولین  این  اما  دادیم 
تجربه من  در سفر تأثیر گذاشته بود. بسیاری از هتل ها 
در دسترس نبودند و استفاده از وسایل نقلیه عمومی 
برایم مشکل بود. به طور مداوم اعصابم بهم می ریخت 
از  به خاطر این که نمی دانستم چطور در هر مرحله 
سفر با شرایط دشوار و غیر مناسب کنار بیایم وآنجا بود 

که فهمیدم باید چیزی تغییر کند.
■■ تغییری که شما می خواستید در جهان ببینید 

چه بود؟
پذیر  دسترس  تورهای  مورد  در  اطالعات  نبود  از  من 
یک  می خواستم  ابتدا  بنابراین  شدم،  متعجب  بسیار 

منبع اطالعات آنالین بسازم.
ثانیاً، من می خواستم خدمتی ارائه کنم که به معلوالن 
کمک کند، و به آن ها اطمینان دهم که هنگام مسافرت 
به درستی از آن ها مراقبت خواهد شد. سفر چیز جالبی 
است، اما عدم دسترسی باعث می شود افراد به راحتی 

از سفر کردن عقب نشینی کنند.
■■ چطور ایده ی خود را به یک تجارت درآمدزا 

تبدیل کردید؟
وردپرس  با  ساده  و  ابتدایی  سایت  یک  من  ابتدا،  در 
ساختم و در مورد موضوع در قالب بالگ نویسی شروع 
به کار کردم. در آگوست ۲۰۱۵ ، وب سایتی با سبک 
شرکت های  که  کردم  راه اندازی  دهی  نظر  و  بررسی 
گردشگری بتوانند درمورد این که چگونه خود را برای 
مسافران داری معلولیت جذاب تر جلوه دهند، در آن 
مشاوره  طریق  آن  از  و  بخرند  اشتراک  حق  وبسایت 
در  بنابراین  نبود،  موفق  و  نکرد  کار  ایده  این  بگیرند. 
مسافرتی  تورهای  خدمات  درارائه  ما   ۲۰۱۶ اکتبر 
مناسب برای افراد دارای معلولیت شروع به کار کردیم. 

و اکنون این تجارت موفقیت آمیز و درآمد زا است.
■■ شرکت شما  چگونه کار می کند؟

ما با شرکت های دیگر کار می کنیم تا درک آن ها را از 
شرایط مورد نیاز برای معلولین بیشتر کنیم. اگر آن ها 
آزمون های ما را پشت سر بگذارند، ما آن ها را به لیست 
شروع  و  می کنیم  اضافه  خود  دسترس پذیر  مقاصد 
می کنیم به فرستادن گروه های گردشگری معلولین به 
آن مقاصد زیرا می دانیم نیازهای آن ها برآورده می شود. 
را ترغیب  چگونه فعاالن صنعت گردشگری   ■■

کردید تا با ایده های شما همراه شوند؟
قبیل  از  مواردی  در  سفررا  صنعت  تا  داشتیم  نیاز 
دسترسی با ویلچر و امکانات مورد نیاز افراد با اختالالت 
شنوایی و بینایی آموزش دهیم. در ابتدا، برخی هتل ها 
و مقاصد هیچ عالقه ای نشان نمی دادند و یا آن را به 
ما  بنابراین  می دیدند،  بزرگ  بسیار  چالش  یک  عنوان 
مجبور شدیم موضع خود را تغییر دهیم. وقتی فهمیدند 
دسترس پذیری  ویژگی های  داشتن  با  می توانند  که 
افزایش در تعداد رزرو مشتری را کسب کنند، بسیاری 

متقاعد شدند که با ایده ما همراه شوند.
■■ در این مسیر با چه نوع چالش هایی مواجه شدید؟

اولین چالش مواجه با ادراکات دیگران از این موضوع 
بوده است. بعضی افراد می توانند نسبت به افراد دارای 
فرهنگ ها،  از  بعضی  در  باشند.  دلسوز  کمی  معلولیت 
متوجه شده ام که مردم برای افراد با نیازهای حرکتی 
حتی صبر ندارند. در برخی دیگر، تقریباً انگار که آن ها 

ازبطن جامعه رانده شده اند.
چالش دوم با خود مشتریان بود. بسیاری از افراد دارای 
نداشتن  و  طوالنی  بودن  منزوی  دلیل  به  معلولیت، 
اعتماد به نفس کافی و یا به خاطر تجربیات سفرهای 
قبلی که برایشان اتفاق افتاده، و نبود امکانات کافی در 
سفر، مسافرت را به طور کامل کنار گذاشته اند. نیمی از 
کارمندان من در شرکت دارای معلولیت هستند، و این 
نکته مثبتی است که مشتریان می توانند ببینند که ما 
می توانیم با شرایط آن ها ارتباط داشته باشیم و آن ها را 
درک کنیم. ما در قدم اول به مردم کمک می کنیم تا 

اعتماد به نفس خود را به دست آورند.
■■ چگونه شرکت لیمیت-لس در صنعت گردشگری 

به عنوان یک جریان سازعمل کرده است؟
از طریق تحقیقات خودم، متوجه شدم که بسیاری از 
شرکت ها رویکردی بسیار منفی نسبت به مسافرت های 
نظر  به  دارند. که  تجاری خود  برندسازی  در  معلولین 
شرکتم  برند  می خواستم  من  نیست.  جذاب  اصال  من 
تصویری تازه و جذاب داشته باشد و یک رویکرد مثبت 
افراد  مناسب  سفرهای  برای  اشتیاق  و  انگیزه  پراز  و 

معلول در جامعه ایجاد کند.
■■ چگونه بودجه این کار را تأمین کردید؟

دانستم که چگونه می توانم  نمی   ، وقتی شروع کردم 
می دیدم،  را  آن  من  که  راهی  آورم.  دست  به  پول 
شده ام  ور  غوطه  اقیانوس  وسط  در  که  بود  این  مثل 
-- نمی توانستم زمین را ببینم، تا زمانی که به آن جا 
آن  به  ما  کردم. سرانجام،  و شنا  برسم، همچنان شنا 
سرمایه گذاری  صندوق های  طریق  از  و  رسیدیم  جا 
و   The Nominet Trust مانند  اسارتآپ ها،  برای 
UnLtd بودجه دریافت کردیم. این بودجه به ما این 
خود  کار  و  کسب  مدل  که  حالی  در  تا  داد  را  امکان 
را صرف  خود  وقت  می کنیم،  آزمایش  و  می سازیم  را 
ما  اکنون  کنیم.  مقاصد  و  بازار  در  تفحص  و  تحقیق 
در موقعیتی هستیم که می تواینم در سراسر انگلستان 

تجارت خود را توسعه دهیم.
■■ بزرگترین دستاورد شما تا به امروز چه بوده 

است؟
به  رسیدن  اخیراً  ما  دستاوردهای  بزرگترین  از  یکی 
آن  در  که  بوده  یورک  استارتاپی  رقابت  نهایی  مرحله 
زمان ما کوچکترین شرکتی بودیم که وارد رقابت شده 
بودیم و در آن جا موفق به کسب مقام دوم با انتخاب 
مردمی شدیم. این نوع اتفاقات مثبت هنگامی که شما 

یک استارتآپ کوچک هستید معنای زیادی دارد.
لیمیت-لس  مانند  استارتاپ  یک  مدیریت    ■■

چگونه است؟
هرگز  نوپا، شما  کار  و  کارآفرین کسب  یک  عنوان  به 
قوی ترین  بترسید.  مسیر  تغییر  و  شکست  از  نباید 
تغییر جهان  برای  اشتیاق  و  داریم شور  ما  چیزی که 
است. ما یک بیانیه مسوولیت در شرکت داریم که "یک 
روز معلوالن را به فضا می فرستیم". ما اساساً می گوییم 
اگر به اندازه کافی به آن اعتقاد داشته باشید، می توانید 
یک رویای بزرگ دیوانه وار را به واقعیت تبدیل کنید. 

منبع: وبسایت 
www.virgin.com/entrepreneur/my-
mission-make-travel-more-accessible-

people-disability

استارت آپ Accomable توسط دو دوست دوران 
کودکی از دو سال پیش فعالیت خود را آغاز نموده 
Martyn Sibley هر  Srin Madipalli و  است. 
هستند  نخاعی  عضالنی  آتروفی  معلولیت  دارای  دو 
به  معلولیت  دارای  افراد  آسان  دسترسی  برای  و 
پروژه  این  دنیا  سرتاسر  در  دسترس  قابل  مکان های 

را آغاز کردند. 
این وب سایت فهرستی از واحدهای اقامتی را در بر 
معلولیت  دارای  افراد  نیازهای  از  می گیرد که طیفی 
در آن ها مورد مالحظه قرار گرفته است. این فهرست 
جزئیات اطالعاتی از جمله دسترسی بدون پله، فراهم 
دارای  افراد  برای  مناسب  های  حمام  باالبرها،  بودن 

معلولیت و صندلی حمام را در بر می گیرد.

این وب سایت توسط تیمی متشکل از ۶ نفر مدیریت 
می شود که هم اکنون فهرست ۵۰۰ اقامتگاه از ۶۰ 
لطف کمک های  به  و  گیرد  بر می  در  را  دنیا  کشور 
و   Skoll کارآفرینی  مرکز  سوی  از  گرفته  صورت 
گذاری  سرمایه  گروه  پوندی  هزار   ۳۰۰ مالی  کمک 

angel به سرعت در حال رشد است. 
با   Accomable اکنون  که  است  این  خبرتازه 
Airbnb در حال ادغام است و قرار است در ماه های 
افراد  برای  مناسب  اقامتگاه های  فهرست  رو  پیش 
دارای معلولیت در سایت Airbnb نیز قابل دسترس 

باشد. 
در راستای این همکاری Airbnb آیتم هایی در رابطه 
با نیازهای افراد دارای معلولیت را نیز به جزئیاتی که 

اقامتی  واحدهای  مدیران  و  مالکان  توسط  بایستی 
تکمیل شود اضافه نموده است. 

شریعتمداری در حاشیه جلسه دولت:

تحصیل در دانشگاه برای معلوالن 
رایگان شد

وزیر تعاون، کار  و  رفاه اجتماعی اعالم  کرد: بر 
اساس مصوبه روز چهارشنبه هیات دولت، تحصیل 
در دانشگاه های سراسری و غیردولتی برای معلوالن 

رایگان شد.
محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران 
نامه  آیین  هیات وزیران،  جلسه  در  که  این  بیان  با 
از حقوق  قانون حمایت  و ۱۳   ۱۲ ،۹ مواد  اجرایی 
شد،  ابالغ  اجرا  برای  و  رسید  تصویب  به  معلوالن 
نامه کلیه معلوالنی  آیین  این  بر اساس مفاد  گفت: 
کشور  غیردولتی  و  سراسری  دانشگاه های  در  که 
از  بهره برداری  امکان  شوند،  تحصیل  به  مشغول 
آیین نامه  این  مصوبات  اساس  بر  را  رایگان  آموزش 
و  داشت  خواهند  مصوب  بودجه  چارچوب  در  و 
صورت  به  کشور  عالی  آموزش  مراکز  در  می توانند 

رایگان ثبت نام کنند و به تحصیل بپردازند.
 ۱۲ ماده  اساس  بر  چنین  هم  کرد:  تصریح  وی 
کار  به  را  معلوالن  که  کارفرمایانی  کلیه  قانون  این 
عنوان  تحت  هزینه ای  از  پس  این  از  می گیرند، 
»هزینه کارایی خدمت مطلوب به معلوالن« بهره مند 

خواهندشد.

ورزش برای همه بیماران خاص
به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، 
و  خاص  بیماران  فدراسیون  رییس  هاشمی  فاطمه 
الزامی  بیماران  همه  برای  ورزش  گفت:  اعضا  پیوند 
است و می تواند امید به زندگی و روحیه را در آن ها 

زنده کند.

او در نشست روسای فدراسیون های ورزشی، مدیران 
از مسابقات  باوزیرورزش گزارشی  و معاونین ستادی 

جهاتی منچستر ارائه کرد و گفت:
در این رقابت ها تنها پنج کشور اسالمی در مسابقات 
بهترین  ها  آن  بین  در  ایران  تیم  و  داشتند  حضور 
فدراسیون جهانی  داشت:  اظهار  داشت.او  را  عملکرد 
پدیده  ای را بعد از این مسابقات معرفی کرد که این 

پدیده ایران بود.
رییس فدراسیون بیماران خاص و پیوند اعضا یاد آور 
نداشتیم  بیشتر  ورزشکار   ۴۵ که  این  وجود  با  شد: 
کشورمان  برای  را  سوم  عنوان  توانستیم  بازهم  ولی 

به دست آوریم.
دومین  و  بیست  منچستر  مسابقات  شد:  یاداور  وی 
مسابقات جهانی پیوند اعضا بود که تیم ایران نیز در 

این مسابقات عملکرد خوبی داشت.
سمتی  به  باید  که  این  بر  تاکید  با  هاشمی  فاطمه 
بیماران خاص وجود  کنار همه  در  برویم که ورزش 
را  شرایطی  می کنیم  سعی  کرد:  بیان  باشد  داشته 
ایجاد کنیم که بیماران خاص و بیماران پیوند اعضا از 

کودکی ورزش را آغاز کنند.
او در پایان از همه فدراسیون ها که همکاری الزم و 
صمیمانه ای با فدراسیون پیوند اعضا داشتند تا عنوان 

سومی برای ایران به دست بیایدسپاسگزاری کرد.

گردشگری دسترس پذیرشمیم عطایی

تالشـی بـرای همـه

سایتی برای دسترس پذیری
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ستاد  نشست  در  شافعی  غالمحسین   -- ایران  اتاق 
با  که  رضوی  خراسان  مقاومتی  فرماندهی اقتصاد 
به مسائل  اشاره  با  شد  برگزار  اقتصاد  وزیر  حضور 
نیاز  بانکی گفت: نقدینگی و گردش مالی مورد  کالن 
محل  از  کشورها،  دیگر  در  اقتصادی  بزرگ  بنگاه های 
تامین می گردد و چه بسا خود آن ها در  بازار سرمایه 
و  واحدهای کوچک  تا  بانک ها سپرده گذاری می کنند 
متوسط از این ظرفیت بهره بگیرند اما در ایران عکس 
های  بنگاه  تا  شده  باعث  همین  شود،  می  عمل  این 
گردش  در  سرمایه  تامین  برای  ما  متوسط  و  کوچک 

خود به چالش دچار شوند.
رئیس اتاق ایران افزود: از رئیس بانک مرکزی خواستیم 
تا برای این موضوع تدبیری بیاندیشد. در پاسخ گفته 
شد که بسیاری از استان ها، از طریق واحدهای بزرگ 
توضیح  می کنند.  دریافت  تهران  از  وام  تولیدی شان 
دادیم که در خراسان رضوی، اقتصاد بر دوش بنگاه های 
کوچک و متوسط اقتصادی قرار گرفته و هدایت عمده 

آن ها را نیز بخش خصوصی بر عهده دارد.
شافعی گفت: انتقاد دیگر ما خروج منابع بانکی استان 

است. درخواست داریم تا این موضوع در سیستم بانکی 
مورد بررسی قرار بگیرد. 

 شافعی با اشاره به میزان دریافت مالیات در خراسان 
در  عدالت  که  کرده ایم  درخواست  بارها  گفت:  رضوی 
رعایت  رضوی  خراسان  مالیاتی  سهم  تعیین  خصوص 
نبرده  به جایی  راه  اما حرف ها و پیگیری هایمان  شود 
این  اقتصاد  عرصه  در  که  اتفاقاتی  علی رغم  و  است 
استان رخ داده، همان سهم مالیاتی از این استان طلب 
می شود که شاید ۲۰ یا ۲۵ سال پیش برای آن تعیین 

شده بود.
خراسان  در  گفت:  دژپسند  فرهاد  به  خطاب  شافعی 

رضوی، دردی قدیمی داریم که درمانش، نگاه عادالنه 
یا  مالی  این خطه موسسات  دولت است. روزگاری در 
اثری  امروز  بودند که  فعال  اقتصادی  بزرگ  پروژه های 
که  مالیاتی  سهم  همان  همچنان  اما  نیست  آن ها  از 
نیز  حاال  بود،  شده  تعیین  استان  برای  دوران  آن  در 
اعمال می شود. استانی که در عرصه اقتصاد مقاومتی، 
رتبه نخست را داشته و شورای گفتگوی دولت و بخش 
خصوصی آن، رتبه نخست کشور را اخذ می کند، این 

چنین مورد ظلم قرار می گیرد.
بزرگ  واحدهای  بعضی  دیگر،  طرف  از  داد:  ادامه  او 
اما  است  استان  این  دوش  بر  زحمتشان  تولیدی، 
مالیات خود را در تهران پرداخت می کنند. بر سر این 
موضوع نیز بارها بحث کرده ایم اما همان روال ادامه 

یافته است.
شافعی تاکید کرد: توسعه رقم نمی خورد مگر آن که 
روستا سرآغاز و سرمنشاء آن باشد. بر سر اهمیت توسعه 
متوازن منطقه ای با وزیر کشور نیز صحبت کردیم و 
تاکید داریم که این موضوع باید در سیاستگذاری های 

اقتصادی کشور نیز مورد توجه باشد.

۶۱۰ محصول و تجهیزات نانویی 
در بازار 

نانو  فناوری  توسعه  ویژه  ستاد  دبیر  سعید سرکار 
در  گفت:  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
مجموع ۶۱۰ نوع کاال و تجهیزات مبتنی بر فناوری نانو 

دارای گواهینامه نانومقیاس در بازار کشور وجود دارد.
وی افزود :  افزود: از این تعداد سهم کاالهای نانویی ۴۰۶ 

و سهم تجهیزات نانویی ۲۰۴ مورد است. 

این  کشور  صنعتگران  همه  به  ما  پیام  کرد:  تاکید  وی 
است که هرچه سریعتر نسبت به ورود فناوری های نانو به 
صنعت خود اقدام و در جهت افزایش کیفیت محصوالت 
این صورت  غیر  در  ببرند،  بهره  فناوری ها  این دسته  از 
از  را  بازارهای خود  و  رقابت پذیری  نزدیک  آینده ای  در 

دست خواهند داد.
سرکار  در خصوص وضعیت فعلی نفوذ نانو در بخش های 
جز  خوشبختانه  کرد:  تاکید  نیز  کشور  صنعت  مختلف 
چند بخش محدود در حال حاضر بخش بزرگی از صنایع 

کشورمان از فناوری های نانو بهره مند شده اند.
در  نانو  فناوری  در حال حاضر  که  این  به  اشاره  با  وی 
صنایع  است،  کرده  رسوخ  صنعتی  حوزه   ۱۵ از  بیش 
گاز  نفت،  نساجی، خودرو،  بهداشتی، ساختمان،  و  دارو 
لوازم خانگی و ورزشی؛ کشاورزی، آب و  و پتروشیمی، 

محیط زیست را از آن جمله نام برد.

آغاز نهضت عظیم اکتشاف معادن
 

در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  رحمانی  رضا 
حاشیه بازدید از شرکت رضا بافت تولیدکننده نخ های پلی 
استرواقع درشهرستان آبیک درجمع خبرنگاران گفت: تا 
سنگ آهن  صادرات  تن  میلیون   ۲۳ گذشته،  سال  سه 
وجود داشته که سال۹۷ به زیر هشت میلیون تن رسید؛ 
سیاست وزارت صمت جلوگیری از خام  فروشی است و در 
داخل عالوه بر ایجاد اشتغال، تبدیل به مالیات بر ارزش 

افزوده و تولید محصوالت می شود.
وی فعالیت در عرصه معادن را مستلزم سرمایه گذاری و 
از  کرد:  خاطرنشان  و  ذکر  معادن  کردن  فعال  و  تجهیز 
سرمایه گذاران داخلی  و خارجی در این زمینه دعوت به 
عمل آمده، جلسات متعددی با نظام بانکی برگزار شده و 

بازار سرمایه و پول هم اعالم آمادگی شده است.
این مقام مسوول با اشاره به آغاز نهضت عظیم اکتشاف 
و  زمین شناسی  مقوله  به  توجه  با  کرد:  اذعان  کشور  در 
اکتشافی که  تمام  از  بزرگ،  از شرکت  های  کنسرسیومی 
داشتیم در برخی عرصه ها بیشتر سرمایه گذاری شده است 
که در زمینه مس بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان برنامه آورده 
شده است که طبق فرمایش رهبری در زمینه رونق تولید 

در این زمینه، گام خوبی برداشته شده است.

قاچاق، بالی جان تجارت 
با همسایگان

 
و  آسیا  دفتر  کل  مدیر  آقازاده  سید  رضا  سید 
کاال  قاچاق  می گوید:  تجارت  توسعه  سازمان  اقیانوسیه 
باعث شده تجارت رسمی ما با آنچه واقعا اتفاق می افتد 
فاصله زیادی داشته باشد. خیلی ها معتقد هستند تجارت 
متقابل ایران و پاکستان اکنون بیشتر از پنج میلیارد دالر 

است اما در آمارهای رسمی این رقم را نمی توان دید.
که  است  نقطه ای  تیررس ترین  در  هر کشوری  صادرات 
تحریم ها می تواند آن را نشانه بگیرد که ترکش های این 
موضوع بی شک به سراغ تولید آن کشور خواهد رفت. به 
همین منظور در سالی که »رونق تولید« نام گذاری شده، 
صادرات به کشورهای همسایه به عالوه دو کشور چین 
تعیین  کشور  صادراتی  برنامه ریزی  اول  اولویت  هند،  و 

شده است.
پنج کشور ترکیه، پاکستان، هند، چین و افغانستان جزو 

کشورهای حوزه آسیا و اقیانوسیه تقسیم بندی شده اند.

اتاق  نایب رئیس  انصاری،  -- محمدرضا  ایران  اتاق 
نیمه دوم  در  ایران  اقتصاد  چشم انداز  درباره  ایران 
سال ۱۳۹۸ می گوید: رشد اقتصادی، کنترل تورم و 
بهبود محیط کسب و کار در نیمه اول سال ۱۳۹۸ در 
مقایسه با دوره مشابه سال قبل مثبت بوده است؛ این 
نشان از پویایی حیات اجتماعی مردم ایران دارد که 
حتی در شرایط تحریم و شرایط سخت اقتصادی هم 

ناامید نمی شوند و دست از تالش برنمی دارند.
او ادامه می دهد: اما برای ادامه این روند مثبت، دولت 
در  گام ها  این  بردارد.  اساسی  گام های  است  مجبور 
بهبود وضعیت کسب و  تولید، صادرات و  از  حمایت 
کار و اصالح نظام بانکی می تواند صورت گیرد. امروز 
که  هستند  صنایعی  نابودی  و  تاراج  فکر  به  بانک ها 
رویه  این  باید جلوی  دارند.  بدهی  بانکی  به سیستم 

گرفته شود.
به گفته نایب رئیس اتاق ایران، تولید و صنعت ایران 

باید در  استعدادهایی هستند که به هدر می رود. ما 
ظرفیت های  از  اقتصاد  بد  شرایط  و  تحریم  شرایط 
کنیم.  پاسداری  اقتصادی خود  پایداری  توان  و  ملی 
امروز بانک ها حکم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
رویه ها  این  گرفتن  پیش  در  نمی کنند.  رعایت  را 

نتیجه ای جز نابودی بنگاه های اقتصادی ندارد.
در شرایط خاص  نظر من  به  ادامه می دهد:  انصاری 
اقتصاد ایران ما باید از تمام ظرفیت های داخلی برای 

بهبود وضعیت اقتصاد کشور بهره بگیریم؛ از تسهیل 
مقررات محیط کسب وکار تا حمایت از تولید و فرصت 
برای بازپرداخت بدهی واحدهای تولیدی. باید جلوی 
دور باطل را گرفت؛ اقتصاد ایران در دور باطل عدم 
گیر  آن  از  مسووالن  باالی  انتظار  و  کافی  حمایت 

افتاده است.
اقتصادی  از مشکالت  انصاری بخش زیادی  به گفته 
داخلی  عوامل  و  علل  به  تورم  تا  رکود  از  ایران 
کل  کنار  در  مرکزی  بانک  و  دولت  برمی گردد. 
تولید  از  استراتژی حمایت  باید سیاست و  حاکمیت 

در پیش بگیرند.
حمایت  رویه  سیاسی  نظام  اگر  می کند:  تاکید  او 
هم  مردم  حتماً  بگیرد  پیش  در  صنعت  و  تولید  از 
سختی ها را تحمل می کنند ولی متاسفانه ناهماهنگی 
ناحیه  از  بیشتر  اقتصاد  پای  پیش  سنگ اندازی  و 

دولت ها و سایر نهادهای حاکمیتی اتفاق می افتد.

بر اساس آخرین آمار صنعت بیمه که توسط بیمه مرکزی 
ایران منتشر شده، ضریب نفوذ بیمه در کشور در دو سال 
اخیر )-۹۶ ۹۷( روندی افزایشی داشته، این درحالی است 
مورد  دوره  در  جهان  در  بیمه  نفوذ  ضریب  میانگین  که 
بررسی ثابت مانده و در منطقه )شامل خاورمیانه، قفقاز و 

آسیای میانه( روندی کاهشی داشته است.
بر این اساس، ضریب نفوذ بیمه در کشور از ۲.۳ درصد در 
سال ۹۶ به ۲.۳۸ درصد در سال ۹۷ افزایش داشته است 

که برآوردها از تداوم افزایش در سال ۹۸ حکایت دارد.

نگاهی به روند رشد ضریب نفود بیمه در کشور در طی 
۱۰ سال گذشته نشان می دهد که این شاخص از سال 
طی  را  صعودی  روندی  تدریجی  صورت  به  تاکنون   ۸۸
کرده و از ۱.۳ درصد در سال ۸۸ به ۲.۳۸ درصد در سال 

۹۷ رسیده است.
کشورهای  سایر  در  بیمه  نفوذ  ضریب  وضعیت  بررسی 
منطقه شامل خاورمیانه به جز رژیم صهونیستی، قفقاز و 
آسیای میانه نشان می دهد که امارات با ضریب نفوذ ۲.۹ 

درصد در جایگاه باالتر از ایران قرار گرفته است.

 ۱.۸ نفود  ضریب  با  بحرین  کشورهای  ایران،  از   پس 
درصد، عمان با ۱.۵ درصد، ترکیه با ۱.۳ درصد، عربستان 
با ۱.۲ درصد و کویت با یک درصد قرار دارند.ضریب نفوذ 
نیز ۶ دهم درصد  و مصر  پاکستان ۰.۹ درصد  بیمه در 

بوده است.
اخیر  سال  دو  در  جهان  در  بیمه  نفود  ضریب  میانگین 
اساس  بر  است.  نکرده  تغییری  و  مانده  ثابت  تقریبا 
گزارش ها، ضریب نفود بیمه در جهان در سال های ۹۶ و 

۹۷ معادل۶.۱ درصد بوده است.

امیدعلی پارسارییس سازمان امور مالیاتی با اشاره به 
درآمد میلیاردی ۳۰۰ هزار نفر و عدم پرداخت مالیات 
درآمد مشمول  میلیاردر  افراد  این  گفت:  آن ها  توسط 
مالیات دارند و بیش از ۵۰ درصد آن ها مؤدی مالیاتی 
نیستند؛ در واقع این افراد در سازمان امور مالیاتی هیچ 
پرونده ای ندارند البته در سازمان امور مالیاتی با همین 
اطالعاتی که در اختیار داریم، تا اطالع ثانوی تمرکز را 
به  تومان  میلیارد   ۲۰ که  برده ایم  پرونده هایی  به روی 
باال هستند و در همین زمینه اقدامات الزم انجام و به 

استان ها نیز اطالع داده شده است.
رییس سازمان امور مالیاتی ادامه داد: تعداد پرونده های 
باالی ۲۰ میلیارد تومان بالغ بر ۴ هزار و ۳۷۶ پرونده 
است که ۲ هزار و ۵۱ فرد دارای پرونده هستند که در 
حال پیگیری و تشکیل پرونده برای افراد فاقد پرونده و 

نظارت بیشتر بر افراد دارای پرونده هستیم تا از آن ها 
مالیات مناسب با ثروت اخذ شود چرا که تمام افراد باید 
مناسب با ثروت و هزینه ها مالیات پرداخت کنند و در 

اداره کشور سهیم باشند.
خاطرنشان  تهرانی  میلیاردرهای  سهم  به  راجع  پارسا 
کرد: در صورتی که تمام پرونده ها را در نظر بگیریم، ۳۵ 

درصد از پرونده ها در تهران است؛ این در حالی است 
پرونده های  زمینه  در  تهرانی  میلیاردر  افراد  سهم  که 
تومان  باالی ۲۰۰ میلیارد  و  تومان  باالی ۲۰ میلیارد 
به ترتیب ۴۵ و ۵۰ درصد است؛ در کشور بالغ بر ۱۰ 
استان محروم و کمتربرخوردار صرفاً ۰.۵ از پرونده ها را 

به خود اختصاص داده اند.
وی در خصوص برخورد با فرارهای مالیاتی تأکید کرد: 
به شمار  جرم  مالیاتی  فرار  گونه  هر  قانون،  اساس  بر 
می رود و مطابق ماده ۲۷۴ این جرم پیگردهای مالی 
و غیرمالی را به دنبال دارد؛ هم اکنون در حال تشکیل 
پرونده، بررسی و وصول مالیات حقه هستیم و با توجه 
به همگرایی و اجماعی که توسط قوای سه گانه و کمک 
تا  هستیم  امیدوار  شده،  ایجاد  اجرایی  دستگاه های 

مالیات حقه را که حق الناس است وصول کنیم.

در اصالح یارانه انرژی، بی توجهی به تولید نشود

از سال آینده به تدریج از رکود خارج می شویم

رشد ضریب نفوذ بیمه در ایران 

--- نصف میلیاردرهای کشور مالیات نمی دهند ---
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کافه شهرحمید مزرعه --- نیم نگاه ---

معرفی کتاب ژاک الکان

لحطاتی با شعربه انتخاب نیما موسوی

"عطارنیشابوری"
چون نیست هیچ مردی در عشق یار ما را

سجاده زاهدان را درد و قمار ما را
جایی که جان مردان باشد چو گوی گردان

آن نیست جای رندان با آن چکار ما را
گر ساقیان معنی با زاهدان نشینند
می زاهدان ره را درد و خمار ما را

درمانش مخلصان را دردش شکستگان را
شادیش مصلحان را غم یادگار ما را
ای مدعی کجایی تا ملک ما ببینی

کز هرچه بود در ما برداشت یار ما را
آمد خطاب ذوقی از هاتف حقیقت

کای خسته چون بیابی اندوه زار ما را
عطار اندرین ره اندوهگین فروشد

زیرا که او تمام است انده گسار ما را

"فخرالدین عراقی"
هر سحر ناله و زاری کنم پیش صبا

تا ز من پیغامی آرد بر سر کوی شما
باد می پیمایم و بر باد عمری می دهم
ورنه بر خاک در تو ره کجا یابد صبا؟

چون ندارم همدمی، با باد می گویم سخن
چون نیابم مرهمی، از باد می جویم شفا

آتش دل چون نمی گردد به آب دیده کم

می دمم بادی بر آتش، تا بتر سوزد مرا
تا مگر خاکستری گردم به بادی بر شوم

وارهم زین تنگنای محنت آباد بال
مردن و خاکی شدن بهتر که با تو زیستن

سوختن خوشتر بسی کز روی تو گردم جدا
خود ندارد بی رخ تو زندگانی قیمتی
زندگانی بی رخ تو مرگ باشد با عنا

"وحشی بافقی"
آه، تاکی ز سفر باز نیایی، بازآ

اشتیاق تو مرا سوخت کجایی، بازآ
شده نزدیک که هجران تو، مارا بکشد

گرهمان بر سرخونریزی مایی، بازآ
کرده ای عهد که بازآیی و ما را بکشی

وقت آنست که لطفی بنمایی، بازآ
رفتی و باز نمی آیی و من بی تو به جان
جان من این همه بی رحم چرایی، بازآ

وحشی از جرم همین کز سر آن کو رفتی
گرچه مستوجب سد گونه جفایی، بازآ

"سیاوش کسرایی"
دیر کردی و سحر بیدار است

با من شب زده برخاستنت را پویان
دیر کردی و سحر

قامت افراخته در مقدم روز
مژده آورده سپیدی را تا خانه تو

خسته جان آمده از راه دراز
گوش خوابانده به آوای تو باز

بر نمی اید از بام آوا
آتشین بال نمی اندازد سایه به ما
سرخ کاکل دگر امروز ندارد غوغا

آه، افسوس
زیر دیوار سحرگاهی خفته است خروس

نمایشگاه کتاب اقلیت های دینی
 

به گزارش ستاد خبری و رسانه ای بیست و هفتمین 
دوره هفته کتاب، برگزاری نشست تخصصی »رونمایی از 
به  کشور«  دینی  اقلیت های  از  منتشرشده  کتاب های 
همراه برگزاری نمایشگاه کتاب از این آثار با هدف معرفی 
پیرو  فرهنگی هموطنان  تولیدات  و کیفی  ارتقاءکمی  و 
ادیان توحیدی از برنامه های اداره کل مجامع تشکل ها و 

فعالیت های فرهنگی در هفته  کتاب است.
هم چنین آیین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان بیست 
در  نیز  دانشجویی  سال  کتاب  جشنواره  ششمین  و 
این آیین روز سه شنبه ۲۸  هفته  کتاب برگزار می شود. 

آبان در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.
اسالمی  جمهوری  هفته  کتاب  دوره  هفتمین  و  بیست 
ایران با شعار »حال خوش خواندن« از تاریخ ۲۳ تا ۳۰ 

آبان ماه در سراسر کشور برگزار می شود.

نمایشگاه های استانی کتاب در 
مشهد و اراک

 
برگزاری  از  ایران  فرهنگی  نمایشگاه های  موسسه 
دویست و نود و دومین و دویست و نود و سومین نمایشگاه 
به صورت  اراک  و  مقدس  مشهد  شهرهای  در  استانی  کتاب 

هم زمان خبر داد.
فرهنگی  نمایشگاه های  موسسه  عمومی  روابط  گزارش  به   
ایران، دویست و نود و دومین نمایشگاه کتاب استانی و بیست 
و یکمین دوره نمایشگاه کتاب مشهد مقدس با حضور ۷۳۰ 
ناشر از سراسر کشور و ۲۵ ناشر و ۸۰ نمایندگی از ناشران 
بین  المللی برگزار شد. مبلغ ۱میلیارد و۲۰۰ میلیون تومان 

بن خرید کتاب برای این نمایشگاه اختصاص یافته بود.
هم چنین دویست و نود و سومین نمایشگاه کتاب استانی و 
دهمین نمایشگاه کتاب اراک با حضور ۱۷۲ ناشر از سراسر 
کشور و ۶ ناشر از استان مورد بازدید عالقمندان قرار گرفت.

برای این نمایشگاه مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بن خرید کتاب 
در نظر گرفته  شده بود.

سنندج و بندرعباس به فهرست 
شهرهای خالق یونسکو پیوستند

ایران،   - یونسکو  ملی  کمیسیون  گزارش  به 
یکی  داشت:  اظهار  کمیسیون  دبیرکل  ایوبی  حجت اهلل 
از پروژه هایی که چند سالی است که در یونسکو مورد 
استقبال قرار گرفته، پیوستن به شبکه شهرهای خالق و 
یادگیرنده است وکشورهایی که موفق می شوند پرونده 
زیرساخت  و  کنند  ارائه  رابطه  این  در  را  کاملی  های 
شهر  عنوان  به  که  دهند  ارتقا  حدی  به  را  خود  های 
شهرها  این  و  بوده  اندک  شوند  شناخته  جهانی  خالق 
می توانند داشته های خود را بهتر معرفی کنند و با این 
اتفاق شاهد ارتقای رفت و آمد ها و رونق گردشگری و 
به  تجربیات خود  انتقال  و  تجربیات جهانی  از  استفاده 

دیگر کشورها باشند.
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو-ایران تاکید کرد: ۴ شهر 
ایران به شبکه شهرهای یادگیرنده پیوستند که با حضور 
وزیر محترم علوم و رییس کمیسیون ملی لوح این شهرها 

اهدا و پالک کوبی برخی شهرهای یادگیرنده انجام شد.
ایوبی افزود: ما تاکنون دوشهر خالق داشتیم. شهر رشت 
به عنوان شهر خالق خوراک و شهر اصفهان شهر خالق 

صنایع دستی.
کرد:  عنوان  ایران   - یونسکو  ملی  کمیسیون  دبیرکل 
۶۶شهر در این ماراتن دوساله به شبکه شهرهای خالق 
صنایع  خالق  شهر  عنوان  به  بندرعباس  شهر  پیوستند. 
از  دستی و شهر سنندج به عنوان شهر خالق موسیقی 

سوی یونسکو تایید شدند.
خوشحالیم شهر سنندج که سرآمد موسیقی است شهر 
خالق موسیقی شد و نغمه ها و آواهای کرد های عزیز ما با 

محوریت سنندج از این پس بهتر شنیده می شود.

"آینه، سینما و تماشاگر"
مرحله ی آینه ای یکی از اولین مقاالت الکان بود که 
و  فرهنگی  مطالعات  در  و  ترجمه شد  انگلیسی  زبان  به 
گسترده ی  پذیرش  راه  و  بود  گذار  تاثیر  بسیار  ادبی 
ایده های الکان را هموار کرد. از چشم انداز ادبی، مفهوم 
ساخته  شرح  در  اگو  شکل گیری  و  خیالی   امر  الکانی 
شدن هویت و سوبژکتیویته در درون متون و نیز روابط 
مفهوم  این حال  با  است.  رفته  کار  به  میان شخصیت ها 
فیلم  مطالعات  زمینه ی  در  را  تاثیر  بیشترین  امر خیالی 
و  متناظر  امری  الکان  آینه ای  مرحله ی  است.  گذارده 
روی  تصویر  و  فیلم  تماشاگران  میان  رابطه ی  با  مطابق 

پرده ی سینما تلقی شده است.
احتماال مهمترین مقاله ی اولیه ای که روانکاوی الکانی را 
وارد نظریه ی فیلم کرد، مقاله ی ژان لویی بودری با عنوان 
تاثیرات ایدئولوژیکی ساز و برگ سینمایی پایه بوده است، 
که نخستین بار در سال ۱۹۷۰ در مجله سینه تک منتشر 
شد. مقاله ی بودری به بررسی این موضوع می پردازد که 
چگونه ساز و برگ سینما یعنی ابزارها و بنیاد فنی تولید، 

نمایش و مصرف فیلم، خود سازنده ی معناست.
فیلم خاص در محتوای  معنای یک  یا  اهمیت  او  نظر  از 
تماشاگری  ساختار  کل  در  بلکه  نیست،  آن  داستان 
از  روانکاوی  استفاده ی  تعبیر  این  است.  نهفته  سینمایی 
ساخته  تحلیل چگونگی  به  متون خاص  محتوای  تفسیر 
شدن سوبژکتیویته و هویت ما از طریق ساختار و شکل 
در  گرایی  الکان  دستاورد  ترین  مهم  مسلما  متون،  و 

مطالعات فرهنگی معاصر بوده است. 

به  را  ما  موقعیت  سینمایی،  برگ  و  ساز  بودری،  نظر  از 
فرایند  و  دوربین  جایگاه  طریق  از  فیلم  تماشاگر  عنوان 
نمایش می سازد. دوربین هم جایگاهی را اشغال می کند 
ضبط  آن جا  از  می بینیم  پرده  روی  بر  که  تصاویری  که 
می شود و هم جایگاهی را که متعاقبا از آن جا آن تصاویر 
موضوعات  جایگاه  هم  دوربین  این،  بنابر  می بینیم.  را 
ادراک)تصاویر روی پرده( و هم جایگاه سوژه های ادراک 

کننده )تماشاگران( را تعیین می کند.
را  ما  برگ سینمایی جای  و  این معنای مضاعف، ساز  با 
به عنوان تماشاگران فیلم تعیین می کند. و نگاه ما را در 
دیگر  از  را  فیلم  آنچه  اما  می کند.  هدایت  ویژه  مسیری 
گونه های تصاویر که به صورت روزمره می بینیم از قبیل 
تبلیغات، تابلوهای نقاشی، یا عکس ها، متمایز می کند، این 
از تصاویر  بلکه رشته ای  است که فیلم نه تصویری مجزا 

را ارائه می کند.
احساس  بازگرداندن  سینما  پرده ی  و  پرژکتور  کارکرد 
پیوستگی حرکت به رشته ی تصاویر است و برای این که 

معنایی از دل آن بیرون آوریم، ضروری است. 
که  است،  فیلم  تماشاگر  همان  یا  سوژه  بودری،  نظر  از 
تصاویر  مجموعه ی  بین  را  الزم  پیوستگی های  و  پیوند ها 
به  مجزا  مجموعه ی  این  تا  می کند،  برقرار  رویش  پیش 
پیوستگی،  بنابراین،  شود.  معنادار  کاملی  توالی  عنوان 
با تصاویر روی پرده است، نه  او  ویژگی سوژه و رابطه ی 

ویژگی پی رنگ فیلم.
دوربین،  کارکرد  طریق  از  سینمایی  سوژه  معنا،  این  به 
پرژکتور و پرده شکل می گیرد. نظریه آپاراتوس ) ابزار( به 
شدت وامدار ایده های روانکاوی درباره ی فرایند پیچیده ی 
و  تماشاگر  میان  موجود  همانندسازی  یا  انگاری  یکی 

تصویر روی پرده است.
را نشسته  فیلم  تماشاگران  با اصطالحات الکانی،  بودری 
در مکانی تاریک و محصور توصیف می کند که در آن جا، 
اسیر،  ندانسته و معموال نمی دانند در ]زنجیر،  یا  دانسته 

یا گرفتار[ شده اند.
موضوع جالب برای بودری شیوه ای است که آینه یا سطح 
و  محدود  و  می گیرد،  قرار  قاب  در  الکانی  بازتابنده ی 
محاط می شود. موضع اولیه یکی انگاری یا همانند سازی 
فرایند در  این  و  بدن است،  امر خیالی، خود  خویش در 
مقابل  در  نوزاد  که  دهد  می  رخ  بازتابنده  سطحی  برابر 
آن تحرک اندکی دارد و هم چنان میان واقعیت تجارب 

خودش و تصویر پیش رو خلط می کند.
آینه یا همان پرده سینما، مانند امر خیالی، تصاویر را باز 
بازتاب  باید  بازتاب همواره  می تاباند نه واقعیت را، گرچه 

چیزی باشد.

بخش دوم
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-- الدن  باشگاه خبرنگاران جوان 
نازی کارگردان نمایش »لباس جدید 
نمایش  این  خصوص  در  پادشاه« 
اظهار کرد: نمایش »لباس جدید پادشاه« روایتگر یک 
واقعه تاریخی در زمان حکومت قاجار است و این نمایش 
در بستری واقعی، رئال  و تاریخی با تلفیق تکنیک های 

بازیگری و تئاتر عروسکی اجرا می شود. 
تکنیک های  از  پادشاه«  جدید  »لباس  نمایش  در 
استفاده  جادویی  فضایی  خلق  برای  عروسکی  تئاتر 

شده است.
کارگردان نمایش »لباس جدید پادشاه« گفت: متن 
نمایش »لباس جدید پادشاه«  به زبان قاجار نوشته 

شده و موسیقی کالم در آن اهمیت زیادی دارد. 
برای درست  نمایش  تمرین های  ما در  تمرکز  بیشتر 
اجرا شدن موسیقی کالم است. نمایش »لباس جدید 

پادشاه« در ژانر کمدی و فانتزی روایت می شود.
 ۱۲ باالی  افراد  برای  نمایش  این  کرد:  بیان  نازی 
سال است. باور غلطی است که  هر وقت صحبت از 
تئاتر عروسکی می شود، همه آن را مختص کودکان 
تئاتر عروسکی مانند دریای  ادامه داد:  می دانند. وی 
بدون انتهاست و در آن از تکنیک ها برای خلق یک 
مرز  عروسکی  تئاتر  می شود.  استفاده  فانتزی  فضای 

بین تخیل و واقعیت را نشان می دهد.
از  بعد  گفت:  خود  آتی  کار های  خصوص  در  نازی 

نمایش  دارم  قصد  پادشاه«  جدید  »لباس  نمایش 
»جمال زاده - شاهکار« را که سال گذشته در سالن 
پالیز به روی صحنه رفت، در یکی از سالن های دولتی 

به اجرا ببرم.

تئاتر عروسکی؛ مرز میان تخیل و واقعیت
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}جسارت نباشه...فقط برای انبساط خاطر شما!{

افقی:
۱- قطعه فلزی که هنوز با آن چیزی نساخته اند- آهنگساز فیلم های زمهریر وآسمان آبی ۲- آشوب- کشور آسیایی- از حشرات ۳- چاقوی رگزنی- دانه کش بی آزار- آش هفت دانه ۴- سازنده تنور- اسب زین کرد- قوم حضرت هود 
۵- کشوری دیگر در آسیا- از نو- میان- حرف ندا ۶- نتی در موسیقی- اندوه- کمد ۷- در توضیح کالم به کار می رود- برابری- شستشوی شرعی ۸- مقابل برادر- ماه پرتاب کردنی- از نیروهای سه گانه ۹- زود و سریع- سرودهای 
حضرت داود- کشور آفریقایی۱۰- کشور چای- مهره ای در شطرنج- واحد سطح ۱۱- دریای عرب- بعید- محصول پاوه و نو سود- دفعه ۱۲- بی احترامی- رشته هایی در بدن که به مغز سر متصل هستند- شیون ۱۳- از همسران 

پیامبر- نزاکت- از پرندگان ۱۴- آلوی کوهی- نوعی توتون برای تدخین- علف به زبان انگلیسی ۱۵- لقب کریم خان زند- پیروان 
عمودی:

۱- بازیگر فیلم های پنجشنبه آخر ماه و غریبه ها- صورت غذا ۲- ناسیونال- از بیماری های کشنده- جمع مهلکه ۳-شهر خوزستان- زیبا و 
دلپسند انگلیسی- جمع شریک ۴- پایتخت یونان- جمله قرآنی- وسیله اضافی ۵- آسودگی- توده ریگ- پدر ترکی ۶- هواپیمای عجول- 
صفت شیطان- کشاورز- بوی ماندگی ۷- اسب چاپار- از مقاطع تحصیلی- بردبار ۸- از اسامی فرنگی- مرد زن مرده- نوآوری ۹- جنگ- ورم 
بنا گوش- گریستن ۱۰- بوی ماندگی- بسیار کوشش کننده- برنج فروش- حزف پیروزی ۱۱- کند نیست- ایست قلبی- زین و برگ اسب 

۱۲- بخشیدن- النه مرغ- فام ۱۳- غریبه نیست- شیون- غم و اندوه ۱۴- گدا- از مواد مخدر- اهلی ۱۵- ناگهان- اثری از چارلز دیکنز
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دستگیری عامل فروش 
قرص  برنج

 
سرهنگ فرهاد آراوند فرمانده انتظامی شهرستان 
دشتستان گفت: در پی کسب اخباری مبنی بر این که 
دلیل  به  پخش"  "آب   شهر  در  شهروندان  از  تعدادی 
در  مجاز  غیر  برنج  قرص های  وسیله  به  مسمومیت 
فوت  انان  از  شماری  نهایت  در  و  بستری  بیمارستان 
اقدام های  آگاهی شهرستان  پلیس  ماموران  اند،  شده 

فنی و تخصصی خود را در این خصوص آغاز کردند.
گرفته مشخص  بررسی های صورت  در  کرد:  بیان  وی 
محصوالت  از  نگهداری  برای  کشاورزان  از  برخی  شد 
غیر  انبار  به  موجود اقدام  آفات  بردن  بین  از  و  خود 
برنج  قرص های  از  و  کرده  خرما  محصوالت  اصولی 
برای دفع آفات و نگهداری از این محصوالت استفاده 

می کردند.
آراوند ادامه داد: در همین خصوص با هماهنگی مقام 
قضایی فردی که اقدام به تهیه و فروش قرص های برنج 
تحقیقات  انجام  برای  و  دستگیر  بود،  کرده  مجاز  غیر 
شهرستان  آگاهی  پلیس  به  پرونده  بررسی  و  بیشتر 

منتقل شد.

مرگ در تونل توحید
لقمان  بیمارستان  مدیر  جسد  کشف  با  همزمان 
تهران در داخل تونل توحید تحقیقات جنایی برای رمز 

گشایی از این حادثه آغاز شد.
آبان  اول  چهارشنبه  روز  ظهر  نوشت:  ایران  روزنامه 
نیمه جان  بدن  از کشف  نواب  مأموران کالنتری ۱۰۸ 
کمک  با  و  شده  خبر  با  توحید  تونل  داخل  مرد  یک 
اما  شد  منتقل  بیمارستان  به  وی  اورژانس  امدادگران 
ترتیب  باخت. بدین  جان  میانسال  مرد  بعد  ساعتی 
تحقیقات  شد.  اعالم  قتل  ویژه  بازپرس  به  موضوع 
مدیر   - ساله   ۵۵ - نادر حقی  وی  می داد  نشان  اولیه 

بیمارستان لقمان بوده است.
میانسال یک  مرد  این  کنار  اعالم شده  اطالعات  طبق 
اولیه  بود. بررسی های  دستگاه موتورسیکلت پیدا شده 
حکایت از آن داشت که مرگ وی بر اثر تصادف بوده 
امور  دادسرای  سوم  شعبه  از  غالمی  بازپرس  است. 
مداربسته  دوربین های  بازبینی  دستور  تهران  جنایی 
میانسال  مرد  که  شود  مشخص  تا  کرد  صادر  را  تونل 
در اثر تصادف با وسیله نقلیه ای جان خود را از دست 
رخ  اتفاق  این  تعادلش  دادن  از دست  به خاطر  یا  داده 

داده است.

7

 --- نیم نگاه ---
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جواب شماره قبل

حکایت
"مال و شمع" 

که  بود  مرتفعی  مکان  نصرالدین  مال  ده  نزدیکی  در 
شب ها باد می آمد و فوق العاده سرد می شد. دوستان 
مالنصرالدین گفتند: »مال اگر بتوانی یک شب تا صبح 
بدون آن که از آتشی استفاده کنی در آن تپه بمانی، 
ما یک سور به تو می دهیم و گرنه تو باید یک مهمانی 

مفصل به همه ما بدهی.« 
مال نصرالدین قبول کرد. شب در آن جا رفت و تا صبح 
آمد  را تحمل کرد و صبح که  پیچید و سرما  به خود 

گفت: »من برنده شدم و باید به من سور دهید.« 
گفتند: »مال از هیچ آتشی استفاده نکردی؟« 

مال نصرالدین گفت: »نه، در هیچ کجا حتی نوری نبود! 
فقط در یکی از دهات اطراف یک پنجره روشن بود و 

معلوم بود شمعی در آن جا روشن است.« 
دوستان گفتند: »همان آتش تو را گرم کرده و بنابراین 

شرط را باختی و باید مهمانی بدهی.« 
مال نصرالدین ناگزیرقبول کرد و گفت: »فالن روز ناهار 

به منزل ما بیایید.« 
نبود.  ناهار  از  خبری  اما  آمدند،  یکی  یکی،  دوستان 

گفتند: »مال، انگار نهاری در کار نیست.« 
مال نصرالدین گفت: »چرا ولی هنوز آماده نشده.« 

نبود.  ناهار حاضر  باز  دیگه هم گذشت  دو سه ساعت 
برنج  که  نیامده  هنوز جوش  »آب  گفت:  مالنصرالدین 

را درونش بریزم.« 
دوستان به آشپزخانه رفتند ببیننند چرا آب به جوش 
نمی آید. دیدند مالنصرالدین یک دیگ بزرگ به طاق 
آویزان کرده دو متر پایین تر یک شمع کوچک زیر دیگ 

نهاده. 
دو  فاصله  از  نمی تواند  کوچک  این شمع  »مال  گفتند: 

متری دیگ به این بزرگی را گرم کند.« 
مال گفت: »چطور از فاصله چند کیلومتری می توانست 

مرا روی تپه گرم کند؟
 شما بنشینید تا آب جوش بیاید و غذا آماده شود.«!!!

ببخشید  آقا  گه:  می  مخابرات  به  زنه  می  زنگ  طرف 
از  اگه می شه لطف کنید  بلنده،  ما خیلی  تلفن  سیم 

اون طرف یه کم بکشیدش!...  

☺☻☺☻☺
  

مردی از همسرش می پرسه: از ازدواج با من مثل سگ 
پشیمونی یا مثل خر کیف می کنی؟ 

  
☺☻☺☻☺

 
از حیف نون می پرسن؛ این شعر از کیه؟ "سعدیا مرد 

نکونام نمیرد هرگز" 
می گه؛ نمی دونم یه راهنمایی بکنید... 

می گن؛ اسم شاعر توی خود شعر هست. 
می گه: آهان فهمیدم، جواد نکونام! 

☺☻☺☻☺
  

حیوانی  یه  نفر  یه  خیابون  توی  اگه  ببینم،  بگو  اولی: 
رو گرفته و داره می زنه، و من برم جلو و از این کارش 

ممانعت کنم، به این کار چی می گن؟ 
دومی: حس برادری! 

 
☺☻☺☻☺

  
یه روز کاغذ می خوره تو سر فردی و جادرجا می میره! 
کاغذ رو بر می دارن نگاه می کنند، می بینن توش نوشته: 

"دو تا آجر"

☺☻☺☻☺
  

زوجی بر سر یک چاه آرزو رفتند، مرد خم شد، آرزویی 
کرد و یک سکه به داخل چاه انداخت. زن هم تصمیم 
به  ناگهان  و  شد  خم  زیادی  ولی  کند  آرزویی  گرفت 

داخل چاه پرت شد. 
و  زد  لبخندی  بعد  شد  زده  بهت  ای  لحظه  چند  مرد 

گفت: "این چاه واقعا کار می کنه!" 
 

☺☻☺☻☺
  

آقای دست و دلباز بعد از بیست سال میره مغازه کفش 
فروشی می گه: "ما باز هم مزاحم شدیم!" 

  
☺☻☺☻☺

حیف نون هنوز در گیره که چرا خواهرش دو تا برادر 
داره، خودش یکی! 

  
☺☻☺☻☺

  
به بغل دستیش  اتوبوس کبریت می خواسته،  تو  طرف 

می گه: 
-- اسمت چیه؟ 

-- همایون. 
-- به به، شغلت چیه؟ 

-- زنبورداری. 
-- به به، کجا می ری؟ 

-- اهواز. 
-- عجب جایی! کبریت داری؟ 

-- نه. 
-- نه و نکمه! با اون اسمت، مردک پشه باز، تو این گرما 

کی می ره اهواز که تو می ری؟ 
 

☺☻☺☻☺

یه آقایی می ره هارد بخره می گه؛ هارد ۳۲۰ می خوام.
فروشنده هارد ۱۶۰ واسش میاره.

خریدار می گه: گفتم ۳۲۰.
باز  جا  خوبه  جنسش  نشو،  ناراحت  می گه؛  فروشنده 

می کنه!!!
 

☺☻☺☻☺
  

می بینن  کنن  بیدارش  میان  بوده،  خوابیده  نون  حیف 
پین کد )Pin Code( می خواد! 

  
☺☻☺☻☺

  
به طرف یه انگشت نشون می دن می گن؛ این چندتاست؟

 می گه؛ یکی. 
این  می گن؛  می دن  نشون  بهش  انگشت  ده تا  بعد 

چندتاست؟
می گه: وای! چقدر یک!
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استاندار کردستان:

طرح جامع گردشگری پالنگان 
تدوین می شود

نزدیک طرح  آینده ای  در  استاندار کردستان گفت: 
جامع گردشگری منطقه پالنگان تهیه و تدوین خواهد شد.

و  پالنگان  روستای  از  بازدید  حاشیه  در  مرادنیا  بهمن 
این  باغات  توسعه  برای  شده  انجام  اقدامات  بررسی 
منطقه، اظهار داشت: پالنگان یک مکان بکر و با ظرفیت 
فراوان برای گردشگری است و بر همین مبنا الزم است 
به حوزه گردشگری و تامین زیرساخت های مورد نیاز آن 

توجه ویژه شود.
همکاری  با  شده  موظف  عمرانی  معاونت  افزود:  وی 
برای  گردشگری  جامع  طرح  یک  مرتبط  دستگاه های 
پالنگان تهیه کند که بی گمان با اجرایی شدن آن درآمد 
مردم افزایش خواهد یافت و نظر گردشگران بیشتری را 

به خود جلب خواهد کرد.
باغات و  استاندار کردستان هم چنین به ضرورت توسعه 
اراضی کشوری منطقه پالنگان نیز اشاره کرد و ادامه داد: 
طبق برنامه های موجود قرار است سه هزار و۵۰۰ تا پنج 
هزار هکتار از اراضی دیم تبدیل به آبی شود و برای تحقق 
این امر باید آب مورد نیاز برای پمپاژ به اراضی تامین شود.

رییس اداره میراث فرهنگی دزفول:

نمای روستاهای گردشگری پاقلعه 
و پامنار سنگی می شود

آریایی  اله  حجت   - جوان  خبرنگاران  باشگاه 
رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
شهرستان دزفول گفت: اجرای نمای سنگی در روستای 

گردشگری پاقلعه و پامنار به مرحله اجرا درآمد.
و  مسکن  بنیاد  سوی  از  پروژه  این  اعتبار  افزود:  او 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  هماهنگی  با 
اجرای  و شامل؛  بوده  انجام  در حال  دزفول  گردشگری 
پاقلعه  و  پامنار  روستای   ۲ در  موجود  بنا های  نما های 

)اسالم آباد( است.
پامنار  گردشگری  هدف  روستای  داشت:  اظهار  آریایی 
مشرف به دریاچه شهیون و کوهپایه قلعه طبیعی شاداب 
و در نزدیکی کول خرسون و اشکفت زرده یکی از نقاط 
گردشگری دزفول است و هرساله گردشگران زیادی را 

به خود جذب می کند.
این مقام مسوول ادامه داد: کشف گونه ای بسیار نادر و 
در خطر انقراض از جغد ماهی خوار در این منطقه، عالوه 
بر جذب گردشگران، باعث جذب پرنده نگاران داخلی و 

خارجی به این منطقه شده است.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رییس  گفته  به 
گیاهی  پوشش  شامل؛  منطقه  این  دزفول،  گردشگری 
نخل، کنار و درخت گز و با شهر دزفول ۴۵ کیلومتر و با 

فرودگاه دزفول ۴۸ کیلومتر فاصله دارد.
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»هفته نامه سراسری، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی«

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

تجارب افراد با مشکالت بینایی در سفر
همه  سفرکردن  برای  مناسب  شرایطی  ایجاد  از  وقتی 
و  ویژگی ها  با  افراد  به  یعنی  می کنیم،  صحبت  گروه ها 
ویژگی ها  انواع  از  بعضی  داریم.  اشاره  مختلف  نیازهای 
ویلچر  از  قابل تشخیص است مثل کسانی که  برای همه 
استفاده می کنند، زنان باردار و افراد نابینا. برخی هم مثل 
داشتن انواع آلرژی، مشکالت قلبی و بیماری های ژنتیکی 
به راحتی قابل تشخیص نیست. گردشگری دسترس پذیر 
مرتبط  کارهای  کسب  و  نمی داند.  ارجح  را  گروهی  هیچ 
با  مستقیم(  غیر  چه  و  مستقیم  )چه  گردشگری  با 
برای  را  سفر  فرصت  می توانند  خدماتشان  مناسب سازی 
یادداشت  در  کنند.  ایجاد  مساوی  طور  به  افراد  همه 
مشکالت  با  افراد  به  مربوط  که  موضوعاتی  به  پیش رو، 

بینایی است می پردازیم.
مشکالتی  چه  به  سفرکردن  برای  نابینایان  که  سوال  این 
ممکن است برخورد کنند، چه نیازهایی دارند که بتوانند 
تنها سفر کنند، چه مکان هایی برای آن ها ایمن است و چه 
باعث  می کند،  جذب  خود  سمت  به  را  آن ها  جاذبه هایی 
چه  بدانم  تا  کنم  جستجو  مورد  این  در  بار  این  که  شد 
شرایطی برای دسترس پذیرشدن سفر برای آن ها الزم است 
و البته چه نکاتی توسط خود این گروه باید اعمال شود تا 
دسترس پذیری  ما  که  آنچه  از  بخشی  کنند؛  سفر  بتوانند 
می دانیم به محیط بیرونی بستگی دارد ولی بخشی از آن 
به  نیازهایمان  رفع  مورد  در  ما  که  است  تکنیک هایی  به 

کار می بریم.
گزارش  از  نقل  به  شهرآرانیوز  روزنامه  در  پورطوسی  زهرا 
سازمان WHO)سازمان جهانی بهداشت(، در ذیل مطلبی 
در مورد نکاتی در مورد مناسب سازی شهرها برای نابینایان، 
۱.۳ میلیارد نفر از مردم جهان را با اختالالت بینایی معرفی 
می کند؛ "از این آمار، ۳۶ میلیون نفر نابینا هستند. نزدیک 
با  دنیا  در  بینایی  اختالالت  و  مشکالت  از  درصد   ۸۰ به 
کمک معاینه و درمان در زمان مناسب، معالجه پذیر است. 
بیماری های  از  دسته  همین  در  نیز  گلوکوم  یا  آب سیاه 
چشمی جای دارد که درصورت معالجه نشدن و رسیدگی 
نکردن به نابینایی ختم می شود". در ایران دوره هشت سال 
دفاع مقدس، تصادفات با خودرو، حوادث در مشاغل، دعوا و 
نزاع از مهمترین عوامل ایجاد مشکالت بینایی، در مواردی 
غیر از بیماری های مادرزاد و یا بیماری هایی که بعد از تولد 

اثرات آن می تواند به بینایی آسیب بزند است.
نابینایان،  برای  شلوغ  معابر  مناسب سازی  ادامه  در  او 
پیاده،  عابر  برای خط کشی های  آژیر هشدار دهنده  نصب 
تنظیم  متروها،  در  مناسب  از هشدار دهنده های  استفاده 
ارتفاع سازه هایی که از سطح خیابان باالتر است، ساخت 
برای  آسانسورها  استانداردکردن  پله ها،  ایمنی  برای  نرده 
استفاده نابینایان بدون نیاز به کمک افراد دیگر، از جمله 
زیست  برای  می تواند  آن  به  توجه  که  می شمارد  مواردی 
بهتری  شرایط  شهر،  سطح  در  بینایی  اختالالت  با  افراد 

را ایجاد کند.
روستا  و  شهر  از  جدا  مفهومی  گردشگری  که  آنجایی  از 
نیست و حضور یک گردشگر در یک مقصد، نیازمند رعایت 
مجموعه شرایطی است تا او بتواند خود را به هتل یا موزه 
برساند، توجه به این نکات در صنعت گردشگری هم خالی 

از لطف نیست.
دنیای  در  هستند،  مواجه  بینایی  اختالالت  با  که  کسانی 
برای  امکانی که  از هر  از گذشته  امروز می توانند راحت تر 
اینترنت،  از  استفاده  کنند.  استفاده  دارد  وجود  دیگران 
و  است  شده  طراحی  آن ها  مناسب  که  اپلیکیشن هایی 
برخی  در  )حداقل  شهرها  سطح  در  مناسب شده  شرایط 
برای  دسترسی  قابل  غیر  موضوع  پیشرفته(  کشورهای  از 
آن ها محسوب نمی شود. با پیشرفت تکنولوژی، شانس سفر 
برای این افراد روز به روز افزایش می یابد. امکان جستجوی 
آنالین بلیط هواپیما یا هتل حداقل در برخی از کشورها و 

در بعضی از شرکت های بزرگ، کار دشواری نیست. 
و  است  نشده  ماشینی  هم  خدمات  همه  هنوز  ضمن  در 
اپراتورهایی در شرکت های مرتبط با سفر برای همین امور 

مشغول به فعالیت هستند. 
آمریکایی ای  ساله  )James Rath( جوان ۲۳  جیمز رث 

است که نابینا متولد شده است. او با این که در سن ۱۱ 
سالگی قصد خودکشی به سرش می زند، امروز یک گردشگر 
برای  هم  و  کار  برای  هم  که  می شود  محسوب  حرفه ای 
تنهایی  به  را  میان سفرهایی  این  در  می کند.  تفریح سفر 
انجام می دهد و تجاربش را با سایر مردم جهان به اشتراک 
می گذارد. او در رزروهای غیرکاری اش از گزینه جستجوی 
در  می کند.  استفاده  اپراتور  کمک  به  خرید  و  اینترنتی 
قبل  از  فرودگاه  با  اگر  می رود،  تنهایی  به  که  سفرهایی 
کمک گرفتن  نیازمند  راهش  پیداکردن  برای  نباشد،  آشنا 
از  بعضی  در  البته  است.  فرودگاه  در  حاضر  مسوولین  از 
افراد  توسط  راه  پیداکردن  برای  نشانه هایی  فرودگا ه ها 
نابینا وجود دارد. او می گوید که می توان از ویلچر هم در 
فرودگاه استفاده کرد، خود او هم این تجربه را داشته است، 
ولی معموال انتخابش نیست "من پا دارم و نیازمند ویلچر 
نیستم، من نیازمند چشم هستم؛ پس یک راهنما برای من 

مناسب تر است".
او از عصای سفید استفاده می کند. این امر را نشانه مثبتی 
می بیند که کمک می کند در سفرهایش )و کال در هر مکان 
عمومی(، دیگران شرایط او را درک کنند و برای راهنمایی 
به اوتالشی داشته باشند. فرد دیگری به نام سموئل سیوی 
)Samuel Seavey( که مطالبی تحت عنوان "زندگی در 
نابینایی" )The Blind Life(، در یوتویوب، فیس بوک، 
به  راجع  مطالبی  که  از سایت هایی  دیگر  برخی  و  توییتر 
گردشگری دسترس پذیر و یا راهکارهایی برای زندگی افراد 
با مشکالت بینایی را منتشر می کند نیز به این مورد اشاره 
کرده است. او هم استفاده از عصای سفید را راهی برای 
این  کمک  به  می بیند.  بپیماید  باید  که  مسیری  بررسی 
از  تشخیص دهد.  را  بلندی مسیر  و  پستی  عصا می تواند 
طرفی دیگران با دیدن این عصا می دانند که باید آن ها هم 
مراقب حرکت خود باشند؛ "از نظر من استفاده از عصای 
آن  به  سم  که  است  نکته ای  این  نیست"،  مشکل  سفید 

تاکید می کند.
با این وجود بعضی از شرکت های هواپیمایی از قبل فهرست 
افراد با نیازهای مختلف را به نماینده های خود در فرودگاه 

از جانب آن ها  راهنمایی های الزم  و  تا خدمات  می دهند 
پیداکردن  برای  راهنمایان  این  انجام شود.  مسافران  برای 
گیت پرواز، معموال همراه فرد نابینا می شوند. همراهی آن 
ها گاهی اوقات خیلی زود اتفاق می افتد )در اول وقت، قبل 
از این که به بقیه مسافران رسیدگی شود(، گاهی هم فرد 
نابینا باید کمی صبر کند تا راهنما بعد از انجام اموری که 
اما  بیاید.  او  همراه  بتواند  است،  مسافران  سایر  به  مربوط 
معموال در فرودگاه هایی که این خدمات را دارند، راهنمایی 
انجام می شود و فرد نابینا به موقع از گیت عبور می کند تا 

قبل از دیگران وارد هواپیما شود. 
سم )سموئل( هم تاکید می کند برای راحت تر سفر کردن 
گزینه  بهترین  هواپیما(،  مورد  در  و  فرودگاه  در  )حداقل 
قرار  آن  در  فرد  که  شرایطی  مسوولین  به  که  است  این 
باید توسط آن ها رفع شود را توضیح  دارد و نیازهایی که 
دهد؛ "برای پیشبرد کار، بهترین راه این است که در مورد 
شرایط و نیازها شفاف باشیم. آن ها )اشاره به کسانی که 
را  خدمات  این  که  می گیرند  پول  می دهند(  ارائه  خدمت 

انجام دهند". اما از آنجایی که این امکانات در همه کشورها 
نیست،  صادق  هواپیمایی  شرکت های  همه  مورد  در  یا 
شاید استفاده از عصای سفید همچنان یکی از گزینه های 

کمک کننده برای فرد باشد.
نابینایان، بچه های کوچک بدون همراه، کسانی که از ویلچر 
استفاده می کنند و برخی دیگر از افراد با نیاز ویژه در بعضی 
از کشورها معموال قبل از دیگران سوار هواپیما می شوند. در 
مورد نابینایان در همین کشورها، شرایط هواپیما، درهای 
برایشان  کامل  به طور  و...  نجات  اضطراری، جلیقه  خروج 
کمی  هواپیما  در  می توانند  آن ها  و  می شود  داده  توضیح 

گشت بزنند تا موقعیت برایشان شفاف شود.
ماهیچه های  به  که  بیماری  یک  به  نوجوانی  سن  در  سم 
که  تشخیصی  می شود.  مبتال  می کند  وارد  آسیب  چشم 
ادامه زندگی اش  نابینایی کامل برای  او می دهند  در مورد 
است. از نوجوانی به بعد، سم به عنوان یک فرد کامال نابینا 
دیدن  و  او  تجربه های  خواندن  می دهد.  ادامه  زندگی  به 
مورد  در  جالبی  اطالعات  می کند،  منتشر  که  ویدیوهایی 

زندگی مستقل افراد نابینا به دست می دهد.
از گیت  از عبور  بعد  به هواپیما،  سم در مورد سوار شدن 
برای  توصیه هایی  خدمات،  این  مسوولین  کمک  با  پرواز 
معموال  او  می کند.  پرواز  حین  در  بهتر  شرایط  داشتن 
صندلی،  موقعیت  بهترشناختن  برای  که  اطالعاتی  همه 
نیاز  بهداشتی  سرویس  حتی  و  اضطراری  خروج  درهای 
از مهمانداری که مسوول راهنمایی اوست می پرسد.  دارد 
تاکید سم شمردن ردیف های صندلی برای رسیدن به هر 
موقعیتی است "وقتی به دستشویی می روم، باید مسیر را 
برگردم تا به صندلی ام برسم. پس باید ردیف ها را از قبل 
همین  برگردم".  درستی  جای  به  بتوانم  تا  باشم  شمرده 
موضوع احتماال در پیداکردن درهای خروج اضطراری هم 

می تواند کمک کند.
از  بعد  نمی شود.  ختم  فرودگاه  به  انسانی  هیچ  برای  سفر 
خروج از فرودگاه باید در شهرها عبور و مرور کرد. به محل 
اقامت رسید، به مکان های دیدنی رفت، خرید یا رستوران 
بخشی از فعالیت هایی است که ما در سفر انجام می دهیم و 
در سفرهای کاری، باید به محلی که به خاطرش این سفر را 
آمده ایم برسیم. در مورد افرادی که مشکالت بینایی دارند 

هم این قاعده برقرار است. 
ایالت  در   )San Joes( "سن خوزه"  جیمز،  تجربه  در 
که  است  شهرهایی  از  یکی  متحده،  ایاالت  کالیفرنیای 
است.  بوده  دسترس پذیر  برایش  آن  در  مسیر  پیداکردن 
اپل  شرکت  به  مربوط  که  همایش هایی  برای  معموال  او 
به  سن خوزه  شهر  مرکز  می کند.  سفر  شهر  این  به  است 
نظر او دسترس پذیر است و پیداکردن مسیر برای خدمات 
مختلف در این قسمت از شهر کار سختی برایش محسوب 
نسبتا  مقصدی  را  کانادا  کشور  چنین  هم  او  نمی شود. 
به  انگلستان  اروپا کشور  در  می کند.  معرفی  دسترس پذیر 
دسترس پذیر  راهبری  با  مقصدی  را  لندن  شهر  خصوص 
نابینا  فردی  عنوان  به  او  تجربه  )حداقل  می کند  معرفی 
این چنین بوده است(. نکته جالبی که در مورد "بیگ بن" 
)Big Ben( در لندن بیان می کند، داشتن راهنمای لمسی 
مخصوص افراد نابینا است که به کمک آن بتوانند موقعیت 
او هم چنین  دریابند.  را  لندن  در  این سازه مهم  و شکل 
دسترس  اقامتگاه هایی  که  می کند  اشاره  سازمان هایی  به 
 پذیر برای گروه های مختلف را معرفی می کنند و از همین 
کار  برای جیمز  لندن  در  اقامت  برای  یافتن محلی  جهت 

راحتی است.

قسمت اول


