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صادرکنندگان نقش تاریخی خود را 
ایفا کردند

بخش  و  دولت  گفت وگوی  شورای  نشست  نودمین 
دو  نشست  این  در  شورا  اعضای  شد.  برگزار  خصوصی 
تسهیالت  وضعیت  به  اول  کردند.  بررسی  را  موضوع 
گیرندگان از صندوق توسعه ملی پرداختند که حال باید 
ارزی  شدید  نوسانات  به  توجه  با  را  خود  ارزی  اقساط 
مدیریت  قانون  بی توجهی  بعدی  بخش  در  و  بپردازند 
بخش خصوصی  مشارکت  اهمیت  و  جایگاه  به  پسماند 

در این حوزه مورد بررسی قرارگرفت.
گفت وگو  شورای  رئیس  و  اقتصاد  وزیر  دژپسند،  فرهاد 
بود  آبان  روز 13  با  این نشست که مصادف  ابتدای  در 
از عهدشکنی آمریکا و شروع دوره جدید تحریم ها علیه 
ایران که در چنین روزی در سال 97 آغاز شد، سخن 
گفت و وضعیت امروز اقتصاد کشور را رو به بهبود و قابل 
قبول توصیف کرد. هرچند تأکید داشت که با وضعیت 

مطلوب فاصله بسیار طوالنی داریم. 
توانست  بخش خصوصی  که  نکته  این  بیان  با  دژپسند 
نقش تاریخی خود را ایفا کرده و اقتصاد ایران را نجات 
دهد، گفت: دولت با اعتمادی که به بخش خصوصی کرد 
توانست به موفقیت دست پیدا کند. زمانی که تحریم ها 
دستگاه های  توسط  متعددی  بخش نامه های  شد  آغاز 
مانع  و  بودند  بازدارنده  همگی  که  شد  صادر  دولتی 
این  تدریج  به  اما  می شدند  خصوصی  بخش  حرکت  از 
در  توانستند  اقتصادی  فعاالن  و  گرفت  شکل  اعتماد 

شرایط باثبات تری مسیر خود را بپیمایند.
وزیر اقتصاد هم چنین به شاخص شروع کسب وکار در 
امیدوارکننده  را  موجود  وضعیت  و  اشاره  جاری  سال 
توجه  با  می شد  پیش بینی  او  گفته  به  چراکه  دانست 
در  ایران  رتبه  تحریم،  از  ناشی  محدودیت های  به 
شاخص های مختلف اقتصادی کاهش چشمگیری داشته 
همان  در  ایران  جایگاه  و  نداد  رخ  اتفاق  این  که  باشد 

شرایط گذشته باقی ماند.

قلب شکسته واقعیت!
  در این روزها یک خبر -- که مستند 
به گفتگویی به اصطالح چالشی پخش 

شده از صدا و سیما هست -- با شکل قلب شده اش به سرعت برق 
و باد تمام پهنه مجازی و دامنه واقعی جامعه را درنور دید و ترس 

بر تن وجان مردم نشاند.
خبری که این چنین روح جامعه را ملتهب کرد مربوط به واردات 
به گمرکات کشور  پنج  و  نود  تن ذرت درسال  پانصد هزار  حدود 
است. آنچه درافواه پیچید آن است که این ذرت ها آلوده به سمی 
کشنده است و ترخیص و توزیع شده و البته هشدار به مردم که 
باشد،  این خبر صحت داشته  اگر هم  باشند. در حالی که  مراقب 
ذرت ها در هر جا که مصرف شده تا به حال اثر خود را کرده است 
و االن باید چند هزار تلفات روی دست جامعه مانده باشد. اما افکار 
عمومی به ویژه اگر همیشه هراسان باشد، به این تحلیل ها کاری 
ندارد و این می شود که هرجا می روی با این پرسش روبه رو می شوی 
که؛ "از ذرت ها چه خبر!" پس از انتشار خبر مغلوط و دامن زدن به 
آن، مسوولین توضیحاتی ارائه دادند که حقیقت مطلب روشن شد و 
آن این که؛ از آن پانصد هزارتن بالغ بر سیصد و پنجاه هزارتن آن 
با تاییدموسسه استاندار دو وزارت بهداشت در همان سال نودوپنج 
ترخیص و توزیع شده و اصل بر آن هست که محموله سالم بوده 
است.و حدود یکصد و پنجاه هزار تن باقی مانده دارای مشکل بوده 
انبار مهر و موم شده گمرک کشور موجود است  که همچنان در 
و تعیین تکلیف نشده و اکنون به دستور رییس جمهور قرار است 
در  یعنی  است!  بوده  همین  هم  اول  از  ماجرا،  این  بشود...  کاری 
مصاحبه به اصطالح چالشی صدا و سیما همه این نکات بیان شده 
اما چون صدا و سیماییان مصاحبه در خشان را در خلط موضوع 
می دانند، پرسشگر آن قدر موضوع را پیچانده و تکرار مکررات کرده 
که شنونده و بیننده متوجه نمی شود پرسش شونده همین حرف ها 
را زده است یعنی سیصد و پنجاه هزارتن سالم بوده ویکصد و پنجاه 
هزار تن ناسالم و هیچ ذرت ناسالمی در اماکن مصرفی توزیع نشده 
است! البته باید پذیرفت که ما در شرایط خاصی به سر می بریم که 
برخی در پی به اصطالح قلب مسایل و به قول معروف یک کالغ، 
چهل کالغ کردن مسایل هستند ولی در بیشتر مواقع این خود ما 
هستیم که -- باز به قول معروف -- "گزک دست طرف می دهیم". 
سال ها  این  در  خودشان(  سیمای  و  )نه،...صدا  ما  سیمای  و  صدا 
بیشترین نقش را در تقدیم گزک به دست "آن ها" داشته است و 

عجیب این که به جای توبیخ همواره تشویق هم شده است!
بنظر می رسد تفکری در صدا و سیما حاکم است که تبلیغ به نفع 
جامعه و نظام را در این شیوه می داند و زیان های این نوع رفتار در 

دیدگاهش جایی ندارد!
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ساالنه ۸۵۳ میلیون 
بار مراجعه به سیستم 
سالمت

زلزله ۵/9 ریشتری کم عمق بامداد جمعه، ساکنان ۶ استان کشور را سراسیمه کرد

دوباره؛ شالق زمین بر پیکر ساکنان

دو کلمه حرف ورزشی

دستمزد سرمربی 
و بالتکلیفی تیم 

ملی



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

ساالنه ۸۵۳ میلیون بار مراجعه 
به سیستم سالمت

 
معاون کل وزارت بهداشت گفت: هر ایرانی به طور 
سالمت  نظام  با  سال  طول  در  بار   1۰.3 متوسط 
مواجهه دارد و ساالنه حدود ۸۵3 میلیون بار مردم ایران 

به سیستم سالمت، مراجعه می کنند.

بین   سمپوزیوم  دوره  پانزد همین  در  حریرچی،  ایرج 
ورزشی  و  فرهنگی  مجتمع  در  عمومی  روابط  المللی 
تالش تهران، اظهار داشت: با توسعه و پیشرفت جوامع 
و گسترش بهداشت و پیشگیری، تجربه دهه های اخیر 
سالمت  نظام  به  مردم  مراجعات  که  می دهد  نشان 
افزایش پیدا می کند چون طول عمر افراد زیاد می شود و 
در این صورت، اکثر بیماری های واگیر مربوط به دوران 

سالمندی هستند.
ایران  در  زندگی  به  امید  پیش  سال   ۴۰ تا  افزود:  وی 
حدود ۵۰ سال بود و تا 3۰ سال پیش بیماری آلزایمر در 
کشور وجود نداشت و امید به زندگی در طول ۴۰ سال 

گذشته، بیش از ربع قرن افزایش یافته است.
دنیا،  در  کرد:  خاطرنشان  بهداشت  وزارت  کل  معاون 
1۰.۵ درصد از درآمد ناخالص ملی برای سالمت هزینه 
حوزه  در  ساالنه  که  دالری  ملیارد   73۰۰ و  شود  می 
سالمت هزینه می شود از مجموع هزینه های انرژی و 

نظامی بیشتر است.
حریرچی افزود: در حال حاضر ۶۰ درصد از مردم چاق 
بگوییم که  به مردم  باید  و  دارند  اضافه وزن  یا  هستند 
چه مواد غذایی را مصرف نکنند که چاق نشوند یا اضافه 

وزن نداشته باشند.

یا  قهوه ای  رنگ  به  دانه هایی  »به«  میوه ی  داخل 
قهوه ای تیره وجود دارد. این دانه ها منبع بسیار خوبی 
درصد  تا 22   2۰ و حدود  )لعاب( هستند  موسیالژ  از 

وزن دانه را لعاب روی آن تشکیل می دهد.
التهابات  لعاب، در رفع  به دلیل وجود  دانه های »به«   
مخاط  ها، سرفه و گرفتگی صدا نقش  بسزایی دارند. به 
عالوه، آن ها در مصارف صنعتی نیز مورد استفاده قرار 
می گیرند به طوری که از لعاب این دانه در محصوالت 
البته  می شود.  استفاده  موها  کردن  مجعد  و  آرایشی 
یکی دیگر از موارد مصرف لعاب دانه »به« آهار دادن 

پارچه های گران قیمت است.
است.  قوی  باکتریایی  ضد  خواص  دارای  دانه  به   ◄◄

و  درد  گلو  دهان،  بد  بوی  رفع  برای  آن  از  می توانید 
آفت های دهان استفاده کنید.

◄◄ لعاب به دانه به درمان سوختگی کمک می کند و 

می توانید آن را روی جای سوختگی بمالید.
و  درد  گلو  رفع  به  دانه  به  در  موجود  لعاب   ◄◄

سرفه های خشک کمک می کند.
◄◄ به دانه باعث کاهش وزن هم می شود زیرا چربی، 

کالری و نمک کمی دارد. از طرف دیگر، به دانه سرشار 
وزن  کنترل  به  دو  هر  که  است   C ویتامین  و  فیبر  از 
کمک می کنند. زمانی که آن را به غذایی اضافه می کنید، 

طعم خوبی به آن می دهد.
می کند.  تقویت  نیز  را  گوارش  سیستم  دانه  به   ◄◄

و  یبوست  است،  مفید  معده  درمان زخم  برای  دانه  به 
گوارش  به  ترتیب،  این  به  و  می کند  برطرف  را  اسهال 
در  موجود  فیبر  دلیل  به  این  که  می کند  کمک  بهتر 

آن است.
مواد  با  که  زمانی  که  است  این  دیگر  جالب  نکته ی 
غذایی ترکیب می شود، به گوارش آن ها کمک می کند؛ 
به عنوان نمونه، اگر به گوشت اضافه شود، باعث گوارش 

پروتئین می شود.
◄◄ مصرف به دانه احتمال ابتال به بیماری های قلبی را 

کاهش می دهد. به دانه حاوی پکتین است که کلسترول 

خون را پایین می آورد. به دانه به استحکام بیشتر رگ ها 
و جلوگیری از تصلب شرائین کمک می کند و می تواند 

فشار خون را کاهش دهد.
مبارزه  آن  و  دارد  هم  دیگری  خاصیت  دانه  به   ◄◄

اثر فعالیت رایکال  در  با سرطان است. سرطان معموالً 
های آزاد به وجود می آید. به دانه حاوی آنتی اکسیدان 
های خاصی است که با این رادیکال های آزاد سرطان 

زا مقابله می کنند.  
■ طرز استفاده از به دانه

قاشق  یک  می توانید  دانه  به  مصرف  برای   ◄◄

و  خیس  آب  در  کمی  را  آن  دانه های  از  چای خوری 
سپس استفاده کنید.

◄◄ هم چنین می توانید چند »دانه به« روی زبان قرار 

دهید و لعاب آن را ظرف چند دقیقه بمکید.

یک  در  را  دانه  به  گرم   3۰ به:  دانه  جوشانده ی   ◄◄

لیتر آب جوش ریخته و آن قدر بجوشانید تا به صورت 
ژله در آید.

■ نکته: دانه ی به را هرگز نجوید.
توجه داشته باشید که دانه »به« را باید فقط به طریقی 
که گفته شد، مصرف کرد و هرگز نباید آن را به صورت 
کار،  این  با  زیرا  و خورد،  یا خردشده، جوشاند  له شده 
موادی به نام آمیگدالین در »دانه به« تجزیه )هیدرولیز( 
می شوند و اسید سیانیوریک تولید می کنند که اسیدی 
از  لعاب  به،  دانه  خوردن  یا  مکیدن  با  است.  خطرناک 
روی آن جدا و دانه بدون هیچ تغییری دفع می شود. در 
ندارد،  اسید سیانیوریک وجود  تولید  این صورت خطر 
اسید سیانیوریک فقط با له یا خرد شدن دانه در محیط 

معده تولید می شود.
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افتتاح۱۵۶ پروژه ورزشی
دانش آموزی

محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در 
افتتاح  پروژه های ورزشی که به صورت  حاشیه مراسم 
این  احداث  برای  گفت:  شد  انجام  مشهد  از  متمرکز 
تعداد پروژه  در مجموع ۴۴۸ میلیارد تومان هزینه شده 
که 3۰ درصد این مبلغ از اعتبارات دولتی و 7۰ درصد 

از اعتبارات استانی و کمک خیران است.
وی افزود: این پروژه ها که شامل فضاهای ورزشی روباز و 
سرپوشیده و استخر می باشد موجب افزایش سرانه فضای 

ورزشی دانش آموزان شده است.
ورزشی  فضای  سرانه  کمبود  میزان  به  اشاره  بدون  وی 
و  خیران  است  الزم  داشت:  اظهار  دانش آموزان  ویژه 
و مشارکت  زمینه همچنان همکاری  این  نیکوکاران در 

داشته باشند.
از مجموع 1۵۶ پروژه ورزشی افتتاح شده در کشور 1۸ 
پروژه به مساحت 27 هزار و 2۴7 متر مربع با هزینه ۴۰ 

میلیارد تومان مربوط به استان خراسان رضوی است.
هزار   3۰۰ و  میلیون  یک  دارای  رضوی  خراسان 
دانش آموز است که معادل حدود 9 درصد دانش آموزان 

کشور می باشد.
صدم   17 کشور  در  دانش آموزان  ورزشی  فضای  سرانه 
مترمربع و در استان خراسان رضوی 1۴ صدم مترمربع 

است.

این روزها حاشیه های زیادی پیرامون مسایل مختلف 
که  شده  تولید  جامعه  اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی، 
پرطرفدار،  فوتبال  در  ویژه  به  ورزشی  حاشیه های 
آشفته  این  در  کشورمان  ملی  تیم  دوروبر  هم  آن  و 
دستمزد  پرداخت  موردعدم  بودکه  خالی  جایش  بازار 
بازی  آستانه  در  او  قهر  احتمال  و  بلژیکی  سرمربی 

حساس باتیم ملی عراق، این ملغمه را کامل کرد.
این  به  زیادی  رسانه های  گذشته،  روز  چند  این  در 
عرضه  ازاطالعات  بخش هایی  که  پرداختند  موضوع 
حرف  "دوکلمه  صفحه  خوانندگان  آگاهی  به  را  شد ه 

ورزشی" می رسانیم.
ورزشی  سایت های  از  برخی  است؛  حاکی  گزارش ها 
سرمربی  ویلموتس  مارک  احتمالی  جدایی  از  بلژیک 

بلژیکی تیم ملی فوتبال ایران خبر دادند.
از  که  ویلموتس  مارک  خبری،  منابع  این  ادعای  به 
عدم پرداخت منظم و به موقع حقوقش شاکی است، 
ایران  فوتبال  به فدراسیون  را  درخواست جدایی خود 

ارائه کرده و در آستانه ترک این کشور است.
کارلوس  حضور  پایان  از  پس  که  ویلموتس  مارک 
فوتبال  تیم ملی  ایران، مربیگری  پرتغالی در  کیروش 
بد قولی های  و  مالی  شرایط  از  پذیرفت،  را  کشور  این 

مکرر مقامات ایرانی گله مند است.
وکالی این مربی با ارسال پیامی به فدراسیون فوتبال 
ایران، با اشاره به تأخیر در پرداخت حقوق او، درباره 
هشدار  ایرانی  مقامات  به  موضوع  این  جدی  عواقب 

دادند.
به گفته مهدی تاج رئیس این فدراسیون، آن ها در حال 
حقوق  پرداخت  برای  راهی  کردن  پیدا  برای  رایزنی 
بسیاری  چالش های  با  ولی  هستند  ویلموتس  مارک 

مواجه شدند.

در  فوتبال  فدراسیون  سخنگوی  علوی  مهدی  سید 
این مشکل گفت: با همراهی  آخرین وضعیت  توضیح 
وزارت ورزش و جوانان بخشی از قرارداد ویلموتس را 
تهیه کردیم. دو قسط این قرارداد تامین اعتبار شد و 
به یک بانک واسطه در خارج از کشور انتقال پیدا کرده 
باشد.  جریان  در  ویلموتس  حساب  به  انتقال  برای  تا 
این انتقال بانکی با اختاللی مواجه شده که مسووالن 
فدراسیون فوتبال در تالش هستند که این پول انتقال 
بزودی  هم  ملی  تیم  سرمربی  بعدی  قسط  کند.  پیدا 

پرداخت خواهد شد.
سیدمهدی علوی ادامه داد: با تحریم هایی که وجود 
فدراسیون  اما  است  مشکل  بسیار  پول  انتقال  دارد 
یک ماه روی این موضوع تمرکز داشت. در این مدت 
ویلموتس تاکنون کوچکترین اشاره ای به این موضوع 
این  حل  با  امیدوارم  تقدیر دارد.  جای  که  نداشت 

مشکل همه تمرکزها روی بازی با عراق باشد.
خاطر  به  است  ممکن  آیا  که  این  مورد   در  وی 
تحریم هایی که وجود   دارد پرداخت مطالبات ویلموتس 

در تهران باشد گفت: بعید می دانم این اتفاق بیفتد. 
که  است  آن  است  نهفته  گفته ها  دراین  که  نکته ای 
با وقت موسعی که در اختیار داشتند  ظاهر ادوستان 
بوده اند  ویلموتس  با  قرارداد  عقد  دستپاچه  اندازه  آن 
برای  نه  و  پرداخت خودشان  نظام  در  نه  تدبیری  که 

منظور  قرارداد  متن  در  پرداخت  احتمالی  مشکالت 
نکرده اند!

بلژیکی  سرمربی  با  قرارداد  مشکل  تنها  مورد  این 
نیست. چراکه مبلغ قرارداد هم خودش معضلی است 
در  دارد.  را  خودش  خاص  دردسرهای  آن  تهیه  که 
همان زمان عقد قرارداد با ویلموتس رسانه ها در مورد 

مبلغ آن مطالبی منتشر کردند. از جمله نوشته شد:
مارک  دستمزد  که  کرد  فاش  موثق،  منبع  یک 
ویلموتس و دستیارانش در تیم ملی ایران ساالنه سه 
ایران،  اقتصاد  میلیون دالر است و در وضعیت فعلی  

فدراسیون فوتبال این قرارداد را امضا کرده است.
 از سال گذشته وزارت ورزش اعالم کرد باید هزینه ها 
خارج  به  تیم ها  حتی  و  کند  پیدا  کاهش  فوتبال  در 
و  استقالل  بین  این  در  که  بماند  نرود.  کشور  از 
پرسپولیس رفتند و این مساله انتقادات بسیار زیادی 
وضعیت  به  توجه  با  صورت  هر  در  داشت.  همراه  به 
فعلی اقتصادی کشور و نیز با توجه به آن که فدراسیون 
سرمربی  کی روش  کارلوس  دستمزد  داشت  اعتقاد 
سابق تیم ملی باالست، توقع می رفت کادر فنی جدید 

ایران قرارداد پایین تری امضا کنند.
مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال در دوران حضور 
کی روش مدام به نزدیکانش تاکید داشت باید کسی را 
بیاورند که هزینه مالی کمتری برایشان در پی داشته 
اندازه کی روش حساس نباشد. به  و از سوی دیگر به 
همین دلیل سراغ مارک ویلموتس رفتند و در نهایت 
در  بلژیکی  مربی  کنند.  امضا  قرارداد  او  با  توانستند 
طول مذاکرات چند بار از حضور در تیم ملی منصرف 
شد و گویا هر بار فدراسیون فوتبال رقم او را باالتر برد، 

به شکلی که حاال تاج از پس پرداخت آن برنمی آید.
بست،  قرارداد  ایران  با  ویلموتس  آن که  از  پس 
رسانه های بلژیکی رقم های جدیدی درباره دستمزد او 
یک  برای  کی روش  کارلوس  بار  آخرین  کردند.  اعالم 
سال با فدراسیون 1/۴ میلیون یورو قرارداد بسته بود. 
ابتدا بلژیکی ها اعالم کردند رقم قرارداد ویلموتس 1/۶ 
 1/2 او  نوشت  دیگری  رسانه  بعد  است.  دالر  میلیون 

میلیون یورو برای هر سال می گیرد. 
مراتب  به  کی روش  داشتند  اعتقاد  ایران  در  خیلی ها 
بنابراین  است،  ویلموتس  به  نسبت  بزرگ تری  مربی 
کارلوس  باشد.  متفاوت  بسیار  آن ها  قرارداد  رقم  باید 
بود. سال ها  مادرید  رئال  و  پرتغال  تیم ملی  سرمربی 
منچستریونایتد  نیمکت  روی  فرگوسن  کنار  هم 
مراتب  به  کارلوس  مربیان،  بازار  در  بنابراین  نشست؛ 
داشتند  اعتقاد  بعضی ها  است.  ویلموتس  از  گران تر 
منتهی  بگیرد.  حقوق  کی روش  نصف  باید  ویملوتس 
 1/2 او  دستمزد  نوشتند  بلژیکی  رسانه های  وقتی 
فدراسیون  حداقل  فهمیدند  همه  است  یورو  میلیون 

فوتبال چنین دیدگاهی ندارد.

را  مربی  این  دستمزد  لحظه  این  تا  می گوید  تاج 
آن   برای  است  بهانه ای  این  ظاهرا  و  نکرده  پرداخت 
اردیبهشت   از  برود.  مرخصی  به  بیشتر  ویلموتس  که 
او  ملی  تیم  با  ویلموتس  همکاری  شروع  زمان  و  ماه 
بیشتر از این که در تهران باشد و بازی های لیگ برتر 
حتی  مساله  این  و  است  کشور  از  خارج  در  ببیند  را 
گذشته  در  است.  شده  انتقاد  برای  محلی  به  تبدیل 
می شد،  انتقاد  زیادش  سفر های  خاطر  به  کی روش  از 
ولی حاال رسانه ها تاکید دارند ویلموتس حتی رکورد 

کی روش را هم شکسته است.
تمام این اتفاقات در حالی رقم خورده است که لوران 
اردوی  در  ملی  تیم  دروازه بان های  مربی  اسپینوزی، 
روز  چند  در  بلژیکی  رسانه های  و  بود  غایب  قبلی 
با فدراسیون  را  قراردادش  او  گذشته خبر داده اند که 
فوتبال ایران فسخ کرده است. همین مساله نگرانی ها 
اما گویا  بیشتر می کند،  را هم  ویلموتس  در خصوص 
کردن  راضی  بر  عالوه  است  تالش  در  فدراسیون 
ویلموتس برای ادامه همکاری با تیم ملی، با اسپینوزی 

در  مجدداً  اردو  این  از  او  و  بدهد  همکاری  ادامه  هم 
تمرینات تیم ملی حضور پیدا کند.

در هر صورت، امیدواریم با بازگشت سرمربی تیم ملی 
فوتبال کشورمان به شایعات خاتمه داده شود گر چه 
به قول رسانه هادرکناراین شایعات، آنچه قطعی است 
و  نشده  پرداخت  ویلموتس  دستمزد  که  هست  آن 
خوب است که بازگشت مربی با ادای دین فدراسیون 

همراه باشد.

با تبریک قهرمانی تیم زیر ۲۳ سال؛

رئیس شورای کشتی آسیا: ایران 
یکی از رهبران کشتی جهان است

رئیسه  هیأت  عضو  و  آسیا  کشتی  شورای  رئیس 
اتحاد یه جهانی با ارسال نامه ای موفقیت تیم های ملی 
ایران در رقابت های جهانی  کشتی زیر 23 سال )امید( 

مجارستان را تبریک گفت.
نامه  متن  کشتی،  فدراسیون  عمومی  روابط  گزارش  به 

دولت تور لیخانوف به شرح زیر است:
کشتی  فدراسیون  رییس  دبیر  علیرضا  آقای  جناب   «
عزیز  دوستان  عزیز،  رییس  ایران،  اسالمی  جمهوری 

کشتی؛
در  شما  کشتی گیران  موفق  عملکرد  قلب  صمیم  از 
مسابقات قهرمانی زیر23  جهان در بوداپست را تبریک 
می گویم. آن ها موفق شدند ۶ مدال طال، 1 نقره و ۵ برنز 
کسب کنند. این نتیجه بار دیگر تأیید کرد که ایران یکی 
از رهبران کشتی جهان است. برای فدراسیون و کشتی 

گیران شما آرزوی موفقیت می کنم.«

تیم ملی تراپ تیراندازی مردان ایران 
هشتم آسیا شد

در  ایران  مردان  تیراندازی  تراپ  ملی  تیم 
دست  آسیا  هشتم  مقام  به  آسیا  قهرمانی  رقابت های 

یافت.
نمایندگان ایران در دومین روز رقابت های تیراندازی 
خط  در  تراپ  رشته  در  قطر،  در  آسیا  قهرمانی 
مسلم  پرورش نیا،  حسین  که محمد  ایستادند  آتش 
در  ترتیب  به  آقازاده  امیرحسین  و  محمدی  میر 
جایگاه های بیست و یکم، سی و یکم و سی و پنجم 
آسیا  هشتم  جایگاه  در  تیمی  بخش  در  و  ایستادند 

قرار گرفتند.
و  قهرمانی آسیا  تیراندازی  چهاردهمین دوره مسابقات 
در شهر  ماه  آبان  تا 23  از 1۴  المپیک  کسب سهمیه 

دوحه قطر در حال برگزاری است.
هم چنین بانوی ملی پوش ایران در رشته تراپ توانست 
در بخش برون مرزی جوانان ایران رکوردشکنی کند و 
با  پرورش  بگیرد.مرضیه  قرار  آسیا  هفدهم  جایگاه  در 
1۰9 امتیاز 2 نمره رکورد برون مرزی ایران را ارتقا داد.

این  اختیار  در  ایران  مرزی  برون  رکورد  این  از  پیش 
تیرانداز جوان کشورمان در مسابقات جام جهانی امارات 

بوده است.
و  قهرمانی آسیا  تیراندازی  چهاردهمین دوره مسابقات 
در شهر  ماه  آبان  تا 23  از 1۴  المپیک  کسب سهمیه 

دوحه قطر در حال برگزاری است.

سیاوش بهبود یدو کلمه حرف ورزشی

دستمزد سرمربی و بالتکلیفی تیم ملی
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 Barcelona موسسه  بنیانگدار  تورسکاسانا  خاویر 
ال  روزنامه  با  مصاحبه  در   Special Traveler
وانگواردیا اسپانیا از تالش های خود برای این که دنیا 

را به مکانی دسترس پذیرتر تبدیل کند، می گوید. 
توانایی  با  افراد  برای  تخصصی  طور  به  او  موسسه 
توریست   " او  عقیده  به  می کند.  کار  محدود  حرکتی 
او مثل سایر مشتری ها برخورد  با  تا  ناتوان حق دارد 

شود".
■■ چطور این ایده به دهنتون رسید؟

◄ در سال 2۰1۰ تصمیم گرفتم یک پروژه نوآورانه را 

آغاز کنم و از این رو شغل خود را به عنوان مدیرعامل 
ارتباطی  زمینه های  همه  در  که  آژانس ها  از  گروهی 
چه  به  نمی دانستم  دقیقا  کردم.  ترک  می کردند,  کار 
سمتی خواهم رفت ولی مطمئن بودم که باید طرحی 
در بارسلون باشد چون امکان جابه جایی برایم وجود 

نداشت.
■■ چی شد که به فکر دنیای سفر افتادید؟

در  شرکت  از  بعد  واقع  در  نبود،  راحتی  انتخاب   ◄

برخی پروژه ها به این نتیجه رسیدم. بحران اقتصادی 
اسپانیا پر فشار بود ، اما بخشی وجود داشت که از آن 
مثل سایر بخش ها رنج نمی برد؛ گردشگری. بارسلون 
قابل  از  یکی  بارسلون  بود.  موفقی  گردشگری  مقصد 
است.  جهان  در  شهرها  آماده ترین  و  ترین  دسترسی 
دالیل  به  اما  بودم،  نکرده  کار  بخش  این  در  هرگز 
به  و  بودم  زیادی کرده  حرفه ای و شخصی، سفرهای 
بر  عالوه  دانستم.  می  زیادی  چیزهای  کاربر  عنوان 
که  بود  شده  باعث  بزرگم  پسر  دژنراتیو  بیماری  این، 
با گذشت سال ها، مشکالت سفر کردن برایمان بیشتر 
شود و همین امر باعث شده بود که به فکرچاره برای 
نمی گیرند،  نظر  در  تورها  بانیان  اغلب  که  معضالتی 

بیفتم.
آژانس  هیچ  بارسلون  در  که  دیدم  و  کردم  تحقیق 
تخصصی برای گردشگری دسترس پذیر وجود ندارد، 
 Barcelona Special  و این انگیزه ای برایم شد تا

Traveler را تاسیس کنم.
■■ مسافر ناتوان به چه کسی گفته می شود؟

◄ الزم به توضیح است که هیچ پاسخ واحدی در مورد 

نیاز گردشگران ناتوان وجود ندارد. نیازهای یک معلول 
شنوایی  یا  بینایی  او  ناتوانی  که  این  به  بسته  حسی، 
معلولین جسمی  نیازهای  است.  متفاوت  بسیار  است، 
بیشتر مرتبط به موانع معماری است ولی بازهم ممکن 
استفاده  باشد.  تفاوت  افراد معلول  نیازهای  بین  است 

از یک صندلی چرخدار دستی یا برقی برابر نیست.
یا  براند  را  ویلچرش  نیست که کسی خودش  یکسان 
نیازمند فرد دیگری باشد تا او را حرکت دهد. من سفر 
اما  نوعی سفراختصاصی می دانم.  را  ناتوان  افراد  برای 
باال  های  قیمت  یا  بودن  لوکس  با  را  بودن  انحصاری 
در طراحی  را  بودن  فرد  به  منحصر  ما  نکنید.  اشتباه 
سفر در نظر می گیریم  که متناسب با نیازهای خاص 
هر مشتری باشد و بدیهی است که شامل هزینه هایی 

هم می شود.
■■ چه نوع مشتریانی دارید و چه درخواست هایی 

دارند؟
◄ بیشـتر مـراجـعان مـن ناتـوان جسمـی هسـتند و 

بیشترین خدمات مورد نیاز آن ها، حمل و نقل ، اسکان 
و تور است.

■■ آیا فقط توریستی از بارسلون بازدید می کنند؟
ناتوان و هم  ◄ بارسلون مقصد بسیاری از گردشگران 

معالجه  برای  تخصصی  مراکز  به  که  معلوالنی  چنین 
کار  گردشگران  با  اساساً  ما  است.  می کنند،  مراجعه 
نیز  دیگر  گروه  از  مواقع  بعضی  در  گرچه  می کنیم، 
ارائه  لجستیکی  آن ها خدمات  به  که  داریم  مشتریانی 

می دهیم.
دارای  گردشگران  بیشتر  که  می کند  بیان  آمارها 
حال،  این  با  می آیند.  فرانسه  و  انگلستان  از  معلولیت 
بیشتر مشتریانی   Barcelona Special Traveler
از ایاالت متحده آمریکا و کانادا دارد که در مورد میزان 
دسترس پذیری در اروپا بسیار نگران هستند و ترجیح 
می دهند که از طریق یک آژانس تخصصی سفر کنند.

■■ سفرها را چگونه ترتیب می دهید؟
◄ هر سفر منحصراً برای هر مشتری طراحی می شود 

و برای همین ارتباط مستقیم با آن ها برقرار می کنیم. 
چراکه مکان هایی ممکن است برای یک مسافر با ویلچر 
غیرقابل  کاماًل  دیگری  ناتوان  برای  دسترس،  قابل 
به  من  با  را  خود  اطالعات  مشتری  باشد.  دسترس 
اشتراک می گذارد تا سفر با توجه به نیازها و امکانات 

او طراحی شود.
■■ هتل ها را چگونه انتخاب می کنید؟

می شناسیم،  را  بارسلون  هتل های  همه ی  تقریبا   ◄

بیشتر  از  آن ها.  پذیری  دسترس  با  رابطه  در  خصوصاً 
آن ها بازدید کرده ایم. من اطالعات همه آن ها را ذخیره 
که  دارد  وجود  پرونده ای  کدام  هر  مورد  در  و  کرده ام 
حتی  ما  می دهد  توضیح  را  آن  معایب  و  مزایا  تمام 
کجای  در  حرکت  مخصوص  میله های  که  می دانیم 
آن ها  پذیری  دسترس  میزان  و  دارند  قرار  توالت ها 
چگونه است و می توانیم وقتی مشتری درخواست کند 
به او پاسخ مشخصی بدهیم. ما سعی می کنیم تا پایگاه 
این  و  به روز رسانی کنیم  به خوبی  را  داده های خود 
که همیشه در دسترس باشند. همین روال را درمورد 
رستوران ها، فعالیت ها یا خطوط هوایی دنبال می کنیم. 
ما آن ها را بررسی می کنیم و در صورت کسب اطالعات 

کافی، به مشتریان خود توصیه می کنیم.
مقصـد خــوِب  واقعـا یک  بارســلون  آیا   ■■

دسترس پذیر است؟
دسترس پذیرترین  از  یکی  بارسلون  واقع  در  بله،   ◄

یک  ویژه  عنوان  تازگی  به  و  هست  اروپا  در  مقاصد 
جهانی  سازمان  از  را  دسترسی  قابل  شهری  مقصد 

حمل  شبکه  مایک  است.  کرده  دریافت  جهانگردی 
حال  در  و  داریم  دسترس پذیر  بسیار  عمومی  نقل  و 
ایستگاه مترو وجود دارد که  حاضر فقط  حدود 1۵ 

دسترس پذیر نیستند. 
به طور کلی، گردشگران دارای معلولیت می توانند به 

راحتی در سطح شهر حرکت کنند.
■■ به کسی که معلولیت دارد و قصد سفر دارد 

چه توصیه ای می کنید؟
که  می دانم  می کنم.  تشویق  سفر  به  را  آن ها  من   ◄

با  با مشورت  اما  ترس ها و موانع بسیاری وجود دارد 
یک فرد متخصص، بسیاری از آن ها از بین می روند.

■■ آیا سفرکردن به عنوان معلول گرانتر است؟
بیشتری  بسیار  بود جه  ناتوان  افراد  کلی،  طور  به   ◄

نسبت به یک فرد معمولی نیاز ندارند اما درست است 
که با توجه به نیازهای خاص هر مورد، مانند استفاده 
دستیار  یک  یا  سازگار  نقل  و  حمل  وسیله  ازیک 
واقعیت  ولی  شوند.  متقبل  بیشتر  هزینه ای  شخصی، 
این است که در بسیاری از موارد، افراد ناتوان درگیری 
بیشتری درانتخاب زمان سفر  آزادی  و  ندارند  شغلی 
خود دارند و می توانند از تنظیم فصلی استفاده کنند 
که این یعنی پس انداز. به خاطر داشته باشید که پرواز 
در ماه سپتامبر یا اکتبر 1۵% ارزانتر از انجام آن در 

ماه آگوست است.
■■ آینده این بخش را چگونه می بینید؟

◄ برخی مقاصد از لحاظ تاریخی، موقعیت، امداد و غیره 

قابل دسترس تر هستند. ولی، سایر مقاصد با توجه به 
وزن اقتصادی این فعالیت، برای بهبود دسترس پذیری 
تأثیر  اروپا  کمیسیون  مطالعات  می کنند.  تالش  خود 
اقتصادی آن را بیش از 3۴۰،۰۰۰ میلیون یورو برای 
همان  چنین،  هم  است.  زده  تخمین  اروپا  اتحادیه 
دسترس  گردشگری  عرضه  اگر  که  می گوید  مطالعه 
مبلغ  این  به  کند،  برآورده  را  تقاضا  نیازهای  پذیر 

1۴۰،۰۰۰ میلیون یورو اضافه می شود.
صورت  به  جمعیت  پیری  با  گردشگری  این  اهمیت 
تصاعد ی رشد می کند. آمار در این رابطه حاکی از آن 
است که حدود 3۵ درصد جمعیت برخی از کشورها 
یا اسپانیا جمعیت باالی ۶۵ سال  ایتالیا، ژاپن  مانند 
سال   ۶۵ باالی  افراد  همه  که  است  درست  هستند. 
)همانند  آن ها  همه  اما  ندارند  تحرک  در  مشکلی 
پذیری  دسترس  امکانات  از  سالگی(   ۵2 در  خودم 
گرفته  قرار  دوش  در  خوبی  به  که  میله  چند  مانند 
باشد، یک رمپ با شیب مناسب به جای پله و غیره ... 

استقبال می کنند.

براساس اعالم فدراسیون جهانی تکواندو، 3ورزشکار 
معلول ایران در این رشته در صدر جدول رده بندی 

اوزان خود قرار دارند.
و  جانبازان  ورزش های  فدراسیون  اعالم  به  بنا 
دختر  نبوی«  »مهتاب  رده بندی  این  معلولین، در 
رده  در  همچنان  امتیاز  با 11۰  ایران  پاراتکواندوکار 
این  در  دارد.  قرار  کیلوگرم   ۵۸ منهای  وزن  نخست 
 7۵ منهای  وزن  در  رهنما«  پور  »مهدی  رده بندی 
کیلوگرم )K ۴۴( با 223٫12 امتیاز صدرنشینی خود 
را تداوم بخشید. »احمد نریمانی« هوگوپوش وزن به 
امتیاز   23۴٫۸۰ با  نیز   )K ۴2( کیلوگرم   7۵ عالوه 

همچنان در صدر قرار دارد.  
ایران  معلول  تکواندوکار  دیگر  صادقیان پور«  »سعید 

در دسته منهای ۶1 کیلوگرم )K ۴2( با 2۵۶ امتیاز 
رده دوم را به خود اختصاص داده است.  هم چنین 
»مهدی بهرامی آذر« در وزن به عالوه 7۵ کیلوگرم 

را حفظ  امتیاز جایگاه دومی خود  با 12۴   )K  ۴3(
کرده است.

»محمدرضا شعبانی« پاراتکواندوکار وزن منهای 7۵ 
رده  در  امتیاز   9۴٫۴3 کسب  با   )K ۴2( کیلوگرم 
ششم قرار دارد و »مهدی کردلو« دیگر نماینده این 

وزن با 12٫۴۸ امتیاز در رده چهاردهم قرار گرفت.
 7۵ عالوه  به  وزن  پاراتکواندوکار  عزیزی«  »اصغر 
کیلوگرم )K ۴۴(با 17۵٫۴۸ امتیاز و یک پله صعود 
در جایگاه چهارم جدول رده بندی قرار گرفت. »حامد 
با  وزن  این  در  کشورمان  نماینده  دیگر  حق شناس« 
اختصاص  خود  به  را  چهاردهم  رده  امتیاز   ۵7٫92
امتیاز   9 با  نیز  وزن  این  د ر  عبدی«  داد.»محسن 

جایگاه سی و نهم را به خود اختصاص داد.

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

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

معلولیت و صندلی حمام را در بر می گیرد.
نفر مدیریت  از ۶  تیمی متشکل  این وب سایت توسط 
می شود که هم اکنون فهرست ۵۰۰ اقامتگاه از ۶۰ کشور 
دنیا را در بر می گیرد و به لطف کمک های صورت گرفته 
از سوی مرکز کارآفرینی Skoll و کمک مالی 3۰۰ هزار 
پوندی گروه سرمایه گذاری angel به سرعت در حال 

رشد است. 
 Airbnb با Accomable خبرتازه این است که اکنون
رو  پیش  های  ماه  در  است  قرار  و  است  ادغام  در حال 
فهرست اقامتگاه های مناسب برای افراد 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 بایستی توسط 
اضافه  شود  تکمیل  اقامتی  واحدهای  مدیران  و  مالکان 

نموده است.

حمایتی از ورزشکاران نابینا 
نمی شود

گلستانی  معلول  کار  ورزش    - مهر  خبرگزاری 
از مسووالن  که در رشته وزنه برداری فعالیت می کند 

خواست تا از وی حمایت مالی و اجتماعی کنند.
است،  خانواده  فرزند  آخرین  و  سومین  که  مرتضی 
روانشناسی  رشته  ارشد  کارشناسی  دانشجوی  اکنون 
در دانشگاه آزاد اسالمی گرگان بوده و عالوه بر آن در 
زمینه ورزش هم فعال است. وی مدال های رنگین در 
رشته وزنه برداری کسب کرده و توانسته چندین رکورد 

هم از خود به جای بگذارد.
وی می گوید: همه هزینه ها با خودمان است و بهزیستی 
تاکنون هیچ حمایتی از من نکرده و تنها کمک هزینه 
اعزام به مسابقات را پرداخت کرده است. البته بهزیستی 

در پرداخت شهریه دانشگاه کمک بزرگی بوده است.
اداره کل ورزش و جوانان استان هم هیچ حمایتی از من 
نکرده و حتی در روز جوان که از همه تجلیل شد نامی 

از من برده نشد.

من در حد حرفه ای تمرین می کنم اما وسایل حرفه ای 
ورزشکاری مانند کمربند، کفش، کفش کشتی، دو بنده 
حرفه ای، مچ بند، زانوبند و غیره را ندارم و با لوازم قرضی 

تمرین می کنم.
هزینه  و  برگشت  و  باشگاه  به  خانه  از  آمد  رفت  هزینه 
من  از  حمایتی  هیچ  و  است  خودم  عهده  به  باشگاه 
مدال  که  هم  امسال  و  گذشته  سال  جایزه  نمی شود. 

طالگرفتم هنوز پرداخت نشده است.
وزنه  در  نابینا  یک  عنوان  به  دنیا  در  بار  اولین  برای 
مسووالن  اگر  و  کردم  شرکت  عادی  مسابقات  برداری 
گینس  کتاب  در  اسمم  اوایل  همان  می کردند  حمایت 
ثبت می شد ولی تاکنون کسی از فدراسیون وزنه برداری 
خبری از من نگرفته و هیچ کاری هم انجام نداده است.

گردشگری دسترس پذیربهار ساد ات موسوی

توریست توان خواه ،حق دارد تا با او مثل سایر مشتری ها 
برخورد شود

صدر نشینی سه تکواندوکار معلول ایران 
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ادامه از صفحه1: رئیس شورای گفت وگو با توجه به 
آنچه در یک سال گذشته شاهد بودیم و نتایجی که از 
فعالیت های بخش خصوصی شاهد هستیم، این انتظار 
از  استفاده  با  باید  اقتصادی  فعاالن  که  کرد  مطرح  را 
ظرفیت پرش و سرکوب تالطم ها که در اقتصاد ایران 
به گونه ای هدایت کند که  را  این بخش  است،  نهفته 

شایسته مردم کشور باشد.
پوشش نوسانات ارزی و حل مشکالت فعاالن اقتصادی 
به خصوص تسهیالت گیرندگان ارزی از صندوق توسعه 
مورد  این نشست  در  بود که  نخستین مساله ای  ملی، 
بررسی قرار گرفت. مهدی رئیس زاده، مشاور بانکی اتاق 
ایران به تشریح موضوع پرداخت. بر اساس اظهارات وی 
در حال حاضر بخش قابل توجهی از بنگاه های اقتصادی 
که قبل از نوسانات ارزی اخیر از صندوق توسعه ملی 
تسهیالت دریافت کرده اند، امروز که زمان بازپرداخت 
تسهیالت آن ها فرارسیده نمی توانند تعهدات ارزی خود 
را با این نرخ بپردازند. چون در حال حاضر به دستور 
دولت صادرات برخی کاالها ممنوع است که در گذشته 
ممنوعیتی در آن بخش نبوده و از طرفی قیمت گذاری 
بعضی از محصوالت هم توسط دولت انجام می شود که 

در گذشته دولت دخالتی در آن نداشته است.به اعتقاد 
او؛ برای رفع این مشکل باید یک راهکار ریشه ای ارائه 
داد. آنچه تاکنون از سوی دولت پیشنهاد شده تنها در 
از  حد مسکن هایی است که در آینده کارآیی خود را 

دست خواهند داد.
مشاور بانکی اتاق ایران یادآور شد: طبق تبصره 3 ماده 
2۰ قانون رفع موانع تولید مصوب 139۴ وزارت امور 
ماه  سه  مدت  ظرف  است  موظف  دارایی  و  اقتصادی 
مرکزی  بانک  همکاری  با  قانون  این  تصویب  از  پس 
جمهوری اسالمی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و 
بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران، آیین نامه پوشش 

نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران 
برساند. اما این آیین نامه تاکنون تدوین نشده است.

در این بین ،غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران و دبیر 
شورای گفت وگو در واکنش به اظهارات دژپسند، آنچه 
صادرکنندگان از زمان شروع دور دوم تحریم ها انجام 
دادند را اقدامی متفاوت و حرکت روبه جلوی آن ها را با 
وجود انواع موانع داخلی و خارجی و مقابله با التهابات 
متعدد، متفاوت توصیف کرد و گفت: صادرکنندگان با 
اعتقاد به آینده پیش رفتند و امروز خوشحالیم که این 
اقتصاد  وزیر  و  مرکزی  بانک  رئیس کل  سوی  از  اقدام 

مورد تقدیر قرار گرفته است.
پارلمان بخش خصوصی کشور در مورد میزان  رئیس 
بدهی که به صندوق توسعه ملی وجود دارد خواستار 
غیر  از  خصوصی  بخش  بدهی های  میزان  کردن  جدا 
بخش  شاید  وی  اظهارات  اساس  بر  شد.  خصوصی ها 
بسیار اندکی از این بدهی ها مربوط به بخش خصوصی 
باشد اما همیشه در چنین وضعیتی روی آن ها تمرکز 

می شود.
*مطلبی که ازنظرتان گذشت، بخشی ازگزارش مشروح 

اتاق ایران از این نشست است.

رتبه نخست بانک سپه در پرداخت 
تسهیالت

بانک سپه  پایگاه اطالع رسانی  به گزارش  معیار - 
بانک سپه  اول  از کسب رتبه  ؛مدیر شعب منطقه فارس 
در رشد پرداخت تسهیالت به واحدهای تولیدی، کاهش 
استان  در  مازاد  امالک  فروش  افزایش  و  معوق  مطالبات 

طی شش ماهه نخست سال جاری خبر داد.
مطلب  اعالم  چنین ضمن  هم  طبائی  منصوریان  سعید   
فوق، افزود: بانک سپه از شهریورماه سال گذشته تا پایان 
فقره  هزار   3۰ از  بیش  جاری  سال  نخست  شش ماهه 
تسهیالت به مبلغ 1۰ هزار و 1۰۰ میلیارد ریال به فعاالن 

اقتصادی استان فارس پرداخت کرده است.
وی ضمن اشاره به رشد ۴۰ درصدی پرداخت تسهیالت 
سال  نخست  شش ماهه  در  فارس  استان  در  سپه  بانک 
تصریح  گذشته،  سال  مشابه  مدت  با  مقایسه  در  جاری 
کرد: بانک سپه درزمینه میزان درصد تسهیالت پرداختی 
در نیمه نخست سال جاری در بین بانک های استان رتبه 
اول را به خود اختصاص داد.وی ضمن تأکید بر اهمیت 
باال رفتن توان تسهیالت دهی  بانک ها در  افزایش منابع 
آن ها، تصریح کرد: بانک سپه به  منظور کمک به تحقق 
اهداف و سیاست های اقتصادی دولت در استان فارس از 
محل فروش امالک مازاد، جذب سپرده و وصول مطالبات، 
منابع خود را افزایش داد تا با تخصیص آن به واحدهای 
تولیدی به رونق تولید و اشتغال زایی در استان کمک کند.

نگرانی آمریکایی ها از پیشرفت 
چین در حوزه هوش مصنوعی

اظهارات  در  تازگی  به  گوگل  پیشین  مدیرعامل 
خود درباره سبقت گرفتن چین در حوزه هوش مصنوعی 

از آمریکا ابراز نگرانی کرده است.
و  کارشناسان  از  بسیاری  پیش  ماه  چند  است؛  گفتنی 
گزارشی  انتشار  با  فناوری  حوزه  در  فعال  تحلیلگران 
اعالم کردند که متخصصان هوش مصنوعی در چین با 
سرعت بسیار باالیی در حال حرکت رو به جلو هستند 
به گونه ای که روند پیشرفت این کشور در زمینه هوش 
از  بهتر  و  یادگیری ماشینی، بسیار سریع تر  و  مصنوعی 
ایاالت متحده آمریکا پیش خواهد رفت و با این اوضاع، 
در سال های آینده تفاوت فاحشی میان این دو کشور در 

این صنعت به وجود خواهد آمد.
در همین رابطه اریک اشمیت، مدیر عامل سابق شرکت 
که  است  کرده  خاطرنشان  تازگی  به  گوگل  آمریکایی 
بسیار  مصنوعی  هوش  حوزه  در  چین  شتاب  و  سرعت 
تشدید  موجب  امر  همین  و  بوده  تصور  حد  از  باالتر 
نگرانی های بین المللی برای آینده علم مذکور شده است.

پیشتر  فناوری  حوزه  در  فعال  تحلیلگران  از  بسیاری 
برآورد و اعالم کرده بودند که سرعت پیشرفت و تکامل 
هوش مصنوعی در چین به گونه ای رقم خواهد خورد و 
از آمریکا پیشی خواهد گرفت که دیگر این کشور بزرگ 
که همواره در صدر تکنولوژی های جدید و منحصربه فرد 
در جهان قرار داشته و همیشه مدعی عنوان نخستین و 
است،  می رفته  شمار  به  جهان  روز  فناوری های  برترین 

هرگز به گرد پای آن نخواهد رسید.
متحده،  ایاالت  و  میان چین  تجاری  آغاز جنگ  از  بعد 
دو  این  رقابت  راه  سر  بر  فراوانی  چالش های  و  سواالت 
تکنولوژی  غول های  میزبان  دو  هر  که  بزرگ  کشور 
که  آمد  وجود  به  هستند،  بی شماری  دانشمندان  و 
بینی  پیش  کارشناسان  از  بسیاری  آن ها،  به  پاسخ  در 
پتانسیل  های  مصنوعی  هوش  که  آنجایی  از  کردند 
زیادی برای ایجاد تغییر و تحول در آینده جهان دارد، 
و  چین  کشورهای  جایگاه  جایی  جابه  موجب  می تواند 
آمریکا شود که این بدون شک بر روی عملکرد و تالش 
آن ها برای پیشرفت و شکوفایی در علوم نوینی همچون 
هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی تاثیر بسزایی خواهد 

گذاشت.

در  )فائو(  متحد  ملل  کشاورزی  و  خواربار  سازمان   
چارچوب پروژه »برنامه یکپارچه مدیریت پایدار منابع 
آب در حوضه دریاچه ارومیه« و با همکاری پژوهشکده 
اعتبارسنجی »شاخص  هواشناسی و علوم جو، کارگاه 
ترکیبی خشکسالی« تدوین شده برای حوضه دریاچه 

ارومیه را برگزار کرد.
متحد  ملل  کشاورزی  و  خواربار  سازمان  گزارش  به 
)فائو(، این کارگاه روز سه شنبه مورخ 1۴ آبان 139۸ با 
حضور کارشناسان و پژوهشگرانی از فائو، وزارت نیرو، 
وزارت جهاد کشاورزی، سازمان هواشناسی، مرکز ملی 
پایش و هشدار خشکسالی، ستاد احیای دریاچه ارومیه، 
دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه علم 
و صنعت ایران در محل پژوهشکده هواشناسی و علوم 

جو برگزار شد.
منطق،  مرور  ضمن  کارگاه  این  در  مشارکت کنندگان 
رویه و روش به کار رفته برای تدوین شاخص ترکیبی 
بالقوه  شاخص های  و  مؤلفه ها  متغیرها،  خشکسالی؛ 
بهبود شاخص  برای  و  آتی  گام های  در  که  را  دیگری 
ترکیبی خشکسالی می توانند به کار گرفته شوند، مورد 

بحث و بررسی قرار د اد ند.

در  فائو  ارشد  متخصص  فرانچسکینی،  جیانلوکا  آقای 
تشریح  در  سرزمین  منابع  اطالعات  مدیریت  زمینه 
نتایج  امروز،  اولین  گفت:  شده  انجام  فعالیت های 
حاصل از ارزیابی خشکسالی هم چنین روش سنجش 
قرار  بررسی  و  بحث  مورد  و  شده  ارائه  خشکسالی 

گرفتند.
ارائه چنین  ایران برای  اولین تالش  به گفته وی،  این 
هواشناسی،    مختلف  ابعاد  از  که  است  اطالعاتی 
خشکسالی  پدیده  به  هیدرولوژیک  و  کشاورزی 

می پردازند.
آقای رائو ماتا،  مشاور ارشد فنی فائو در پروژه »برنامه 
دریاچه  در حوضه  آب  منابع  پایدار  مدیریت  یکپارچه 
ارومیه« نیز ضمن تمجید از تالش های مرکز ملی پایش 
کرد: سنجش خشکسالی  تأکید  و هشدار خشکسالی، 
مؤلفه ای مهم برای مدیریت کالن حوضه آبریز دریاچه 
را  مختلفی  متغیرهای  تا  داریم  نیاز  ما  است.  ارومیه 
که کاربردشان در شاخص ترکیبی خشکسالی ضرورت 

دارد، احصا کنیم.
بخش  مدیر  چهره نگار،  بهداد  دکتر  آقای  گفته  به 
تد و ین  ارومیه  دریاچه  احیای  ستاد  هیدروانفورماتیک 

به  می تواند  مناسب  خشکسالِی  ترکیبی  شاخص  یک 
سنجش آسیب پذیری کلی حوضه آبریز دریاچه ارومیه 
تغییرات  تأثیرات  بتوانیم  آن  اساس  بر  تا  کند  کمک 
متغیرهای اقلیمی بر معیشت و پارامترهای اقتصادی-

اجتماعی ناحیه مدنظر را بسنجیم.
هشدار  و  پایش  ملی  مرکز  رئیس  وظیفه،  احد  آقای 
خشکسالی ضمن اشاره به فعالیت های انجام شده برای 
دستیابی به شاخص ترکیبی خشکسالی، تصریح کرد: 
فرآیندی که در این پروژه دنبال شده است نه تنها این 
قابلیت را دارد که در دیگر حوضه های آبریز کشور به 
دیگر  برای  موفق  نمونه  یک  عنوان  به  بلکه  رود،  کار 

کشورهای منطقه خاورمیانه نیز مفید باشد.
آب  منابع  پایدار  مدیریت  یکپارچه  »برنامه  پروژه 
ژاپن  دولت  سوی  از  که  ارومیه«  دریاچه  حوضه  در 
از سوی  به صورت مشترک  و  مالی شده است  تأمین 
می شود،  پیگیری  ارومیه  دریاچه  احیای  ستاد  و  فائو 
ایران در زمینه  از تالش های دولت جمهوری اسالمی 
منظور  به  کشور  دانشی  و  نهادی  ظرفیت های  بهبود 
حمایت  زیست کره  بی همتای  ذخیره گاه  این  احیای 

می کند.

فناوری  و  پژوهش  آموزش،  معاون  قبادیان،  برات 
لی  با  دیدار  در  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت 
توسعه صنعتی ملل متحد  دبیر کل سازمان  یانگ، 
سازمان  کنفرانس  هجدهمین  حاشیه  در  )یونیدو( 
خصوص  در  )یونیدو(،  متحد  ملل  صنعتی  توسعه 

همکاری های دو جانبه گفتگو کرد.
صنعتی  توسعه  سازمان  کل  دبیر  نشست،  این  در 
ماموریت های  تشریح  ضمن  )یونیدو(  متحد  ملل 
پایدار  توسعه  اهداف  اجرای  جهت  در  سازمان  این 
برای  را  خود  آمادگی  متحد،  ملل  سازمان  صنعتی 
راستا  این  در  ایران  با  مشترک  پروژه های  اجرای 

اعالم کرد.
و  ایران  پروژه های مشترک  از  برخی  به  ادامه  در  او 
یونیدو همچون پروژه توسعه پایدار صنعت سنگ در 
ایران، بهبود کسب و کار های کوچک و متوسط در 
حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات اشاره و اظهار کرد: 
همکاری  برای  یونیدو  آمادگی  موارد،  این  بر  عالوه 

بیشتر با ایران در آینده ای نزدیک را اعالم می دارم.
پژوهش  آموزش،  معاون  قبادیان  برات  هم چنین، 
و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارشی 
از پروژه های خاتمه یافته، در حال اجرا و در نوبت 
اجرا به صورت مشترک با یونیدو را ارایه و تصریح 
محیط  حفظ  حوزه های  در  پروژه ها  این  کرد: 

در  ارزش  زنجیره  بهبود  منابع،  کارآیی  زیست، 
اشتغال  ایجاد  و  سبز  صنعت  کشاورزی،  و  صنایع 

پایدار بوده است.
از جمله  پروژه ها  این  کرد:  اظهار  ادامه  در  قبادیان 
"برنامه  در  صنعتی  توسعه  دار  اولویت  پروژه های 
ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران" 

طی سال های 139۶ تا 1۴۰۰ هستند.
تجارت،  سازی  ظرفیت  پروژه های  چنین  هم  او 
کارآیی و بهره وری انرژی در صنایع کلیدی انرژی 
یخچال  کارخانجات  مخرب  گاز های  تعویض  بر، 

و  جوانان  زنان،  برای  پایدار  اشتغال  ایجاد  و  سازی 
با  اجرا  حال  در  پروژه های  جمله  از  را  معلول  افراد 

همکاری یونیدو دانست.
صنعت،  وزارت  فناوری  و  پژوهش  آموزش  معاون 
ارزش  زنجیره  توسعه  پروژه  به  تجارت  و  معدن 
پروژه  چابهار،  در  وابسته  صنایع  و  ماهیگیری 
و  ایران  در  افغانی  مهاجرین  پایدار  سکونت  توسعه 
نوآوری در پروژه توسعه منطقه استان بوشهر اشاره 
پایدار صنعت  توسعه  پروژه  مالی  تامین  خواستار  و 
سنگ از سوی یونیدو شد تا این پروژه هرچه زودتر 

به مرحله عملیاتی برسد.
میلیون   ۵/1 مالی  کمک  خواستار  ادامه  در  قبادیان 
دالری "GEF" برای تکمیل پروژه بهبود بهره وری و 
بهینه سازی مصرف انرژی از سوی یونیدو در ایران شد.

وزارت  فناوری  و  پژوهش  آموزش،  معاون  پایان  در 
وزارت  از  نمایندگی  به  وتجارت  معدن  صنعت، 
توسعه صنعتی  دبیرکل  از  تجارت  و  صنعت، معدن 
از  بازدید  و  ایران  در  حضور  برای  متحد  ملل 
پروژه های مشترک با یونیدو دعوت به عمل آورد و 
تصریح کرد: به زودی از سوی وزارت صنعت، معدن 
از  ایران  در  یونیدو  ملی  مرجع  عنوان  به  تجارت  و 
دبیرکل توسعه صنعتی ملل متحد به صورت رسمی 

دعوت به عمل خواهد آمد.

صادرکنندگان نقش تاریخی خود را ایفا کردند

کارگاهی برای مدیریت خشکسالی 

آمادگی یونیدو برای همکاری بیشتر با ایران
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"ملت عشق"

لحطاتی با شعربه انتخاب نیما موسوی

"سنایی غزنوی"
احسنت و زه، ای نگار زیبا

آراسته آمدی بر ما
امروز به جای تو، کسم نیست

کز تو به خودم نماند پروا
بگشای کمر، پیاله بستان

آراسته کن تو مجلس ما
تا کی کمر و کاله و موزه
تا کی سفر و نشاط صحرا
امروز زمانه خوش گذاریم

بدرود کنیم دی و فردا
من طاقت هجر تو ندارم
با تو چکنم به جز مدارا

"پژمان بختیاری"
با خموشی ها در این محفل، مرا

گفتگویی دلنشین با دلبرست
خواب مژگان، جنبش ابروی دوست

در بیان عشق صدها دفترست
هر تبسم،هر تغافل،هر نگاه

عاشقان را ترجمانی دیگرست
گر لب عاشق ز گفتن ها تهی است
گوش معشوق از شنیدن ها پراست

با نگاهی قصه ها گویند از آنک
یک نگاه از صد زبان گویاترست

ودکی" "ر
گرفت خواهم زلفین عنبرین ترا

به بوسه نقش کنم برگ یاسمین ترا
هر آن زمین که تو یک ره ّبرو قدم بنهی

هزار سجده برم خاک آن زمین ترا
هزار بوسه دهم بر سخای نامه تو

اگر ببینم بر مهر او نگین ترا
به تیغ هندی گو: دست من جدا بکنند

اگر بگیرم روزی من آستین ترا
اگر چه خامش مردم که شعر باید گفت

زبان من به روی گردد آفرین ترا

"سعدی"
شب فراق نخواهم دواج دیبا را

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

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

چنین جوان که تویی برقعی فروآویز

و گر نه دل برود پیر پای برجا را
تو آن درخت گلی کاعتدال قامت تو

ببرد قیمت سرو بلند باال را
دگر به هر چه تو گویی مخالفت نکنم

که بی تو عیش میسر نمی شود ما را
دو چشم باز نهاده نشسته ام همه شب

چو فرقدین و نگه می کنم ثریا را
شبی و شمعی و جمعی چه خوش بود تا روز

نظر به روی تو کوری چشم اعدا را
من از تو پیش که نالم که در شریعت عشق

معاف دوست بدارند قتل عمدا را
تو همچنان دل شهری به غمزه ای ببری

که بندگان بنی سعد خوان یغما را
در این روش که تویی بر هزار چون سعدی

جفا و جور توانی ولی مکن یارا

کشف دیوار کهن ۱۱۵ کیلومتری 
در غرب ایران

باستان شناسان با استفاده از تصاویر ماهواره ای بقایای 
یک دیوار سنگی در غرب ایران به طول 11۵ کیلومتر )71 

مایل( را شناسایی کردند.
دکتری  دانشجوی  علی بیگی  سجاد  الیوساینس،  گزارش  به 
ژورنال  مقاله که در  تهران در  دانشگاه  باستان شناسی  رشته 
»Antiquity« منتشر شده نوشته است بقایای این دیوار در 
منطقه سر پل ذهاب در غرب ایران شناسایی شده و شامل 
نیازمند  آن  که ساخت  است  مکعب سنگ  متر  میلیون  یک 
نیروی کار، زمان و مصالح قابل توجهی بوده است. بقایای این 
دیوار سنگی کهن از کوهستان بمو در شمال آغاز می شود و 

تا نزدیکی روستای ژاومرگ در جنوب امتداد می یابد. 
ظروف سفالین کشف شده در کنار این دیوار نشان می دهد 
که زمان ساخت آن به زمانی بین قرن چهارم پیش از میالد 
تا قرن ششم پس از میالد باز می گردد. هم چنین بر اساس 
گفته سجاد علی بیگی، دیوار از مصالح بومی و طبیعی منطقه 
نیز مالت  مانند تخته سنگ ها ساخته شده و در محل هایی 

گچ هنوز قابل مشاهده است. 
در حالی که باستان شنان از وجود این دیوار خبری نداشتند 
اما ساکنین نزدیک به این دیوار از دیرباز آن را با نام گاوری 

)Gawri wall( می شناختند. 
کسی  چه  توسط  دیوار  این  نمی دانند  هنوز  باستان شناسان 
و با چه هدفی ساخته شده است و به دلیل حفظ نامناسب 
بقایای آن، محققان حتی از طول، عرض و ارتفاع این دیوار 
نیز مطمئن نیستند و بر اساس تخمین های کنونی این دیوار 

۴ متر عرض و حدود 3 متر ارتفاع داشته است.

برندگان جوان جایزه "فمینا"
جایزه معتبر فمینا در سه بخش رمان فرانسوی، 
رمان خارجی ترجمه شده و کتاب غیرداستانی برندگان 

خود را معرفی کرد.
در  فمینا  معتبر  جایزه  برنده  سه  اکتوالیته،  گزارش  به 
حالی معرفی شدند که امسال یک جایزه ویژه نیز به ادنا 

اوبراین، نویسنده وشاعر ایرلندی اهدا شد.
میان  »از  به  فرانسوی  رمان  بخش  در  فمینا  جایزه 
گالیمار  انتشارات  از  پرودوم  سیلوین  نوشته  جاده ها« 
جایزه  فهرست  در  که  عاشقانه  رمان  این  گرفت.  تعلق 
جای  نیز  فرانسه  آکادمی  رمان  بزرگ  جایزه  و  رنودو 
گرفت، اما تا مرحله نهایی رسید، درباره قدرت و نیروی 

دوستی است.
داشتند  فمینا جای  نهایی  فهرست  در  که  آثاری  دیگر 
شامل »یک یکشنبه در ویله-دواری« نوشته دومینیک 
»وسوسه«  فریر،  میشل  نوشته  »اسکرابل«  باربریس، 
نوشته لوک النگ، »اوپوس 77« نوشته الکسی راگونو و 

»بهشت« نوشته مونیکا سابولو بودند.
برنده جایزه فمینا در بخش رمان خارجی ترجمه شده 
به  کتاب  این  ویالس شد.  مانوئل  نوشته  »اوردسا«  نیز 
ترجمه ایزابل گوینون از زبان اسپانیایی منتشر شده و 

انتشارات سو-سول ناشر آن بوده است.
»جیونو-  به  غیرداستانی  کتاب  بخش  در  فمینا  جایزه 

فوریوسو« نوشته امانوئل المبرت اهدا شد.
ویژه ای  تقدیر  چنین  هم  امسال  داوران  بخش  این  در 
دیجیتال:  »کارخانه  کتاب  برای  دمورگه  میشل  از  نیز 
آوردند.  عمل  به  ما«  فرزندان  برای  نمایش  خطرات 
این در حالی بود که بیشتر کتاب های غیرداستانی راه 
یافته به فهرست امسال از ناشران مستقل بودند. هیات 

داوران این ناشران را پیشگامان این راه خواندند.
جایزه  یک  فمینا  داوران  هیات  امسال  حال  عین  در 
ویژه نیز به ادنا اوبراین، نویسنده و شاعر ایرلندی برای 
مجموع آثار وی اهدا کردند. امسال رمان »دختر« این 
نویسنده از نامزدهای نهایی جایزه فمینا در بخش رمان 

خارجی بود.
جوان  را  امسال  برندگان  داوری،  اعضای  از  ژاک  پائوال 
نویسنده ای جوان  پرودوم  خواند. در حالی که سیلوین 
ساله   93 اوبراین  خانم  یعنی  ویژه  جایزه  برنده  است، 

کتابی درباره ارزش جوانی در کارنامه اش دارد .
»یک  برای  را  النسون  فیلیپ  فمینا  جایزه  پیش  سال 
انتخاب کرد  تکه« به عنوان برنده رمان فرانسوی خود 
و در بخش رمان ترجمه شده نیز »ساعت نهم« نوشته 
جایزه  شد.  انتخاب  برنده  عنوان  به  مک درموت  آلیس 
شب«  در  »گاسپار  به  نیز  غیرداستانی  کتاب  بخش 

نوشته الیزابت دی فونتانی رسید.

○ نویسنده: الیف شافاک
○ مترجم: ارسالن فصیحی

○ انتشارات: ققنوس 
ملت عشق رمانی است که تنها در ترکیه بیش از ۵۰۰ بار 
به چاپ رسیده و موفق شده است عنوان پرفروش ترین 
کتاب تاریخ ترکیه را به دست آورد. این رمان در ایران 
هم با استقبال خوبی روبه رو شده و تنها یک ترجمه از 
آن تا به حال بیشتر از ۵۰ بار تجدید چاپ شده است. 
که  است  شده  ارائه  رمان  این  از  مختلفی  ترجمه های 
ارسالن فصیحی  ترجمه  آن،  ترجمه های خوب  از  یکی 

از نشر ققنوس است. 
این  به  نسبت  واکنش ها  که  کنیم  اشاره  باید  ابتدا  در 
کتاب بسیار متفاوت است. برخی ملت عشق را بهترین 
کتابی می دانند که تا به حال خوانده اند و برخی آن را 
صرفا یک کتاب معمولی و یا حتا سطح پایین می دانند.

کتاب ملت عشق نوشته الیف شافاک نویسنده فرانسوی 
ترک تبار است. او یکی ازشناخته شده ترین نویسنده ها و 
از  یکی  عشق  ملت  کتاب  است.  ترکیه  فمینیست های 

کتاب های پرفروش این نویسنده است.
ملت عشق شامل دو داستان است که به شکل موازی 
روایت می شود. روایت معاصر آن مربوط به زنی متاهل 
یهودی خانه دار و غمگین به اسم الال است که در نورث 
یک  برای  الال  می کند.  زندگی  ماساچوست  همپتون 
به  کتابی  تازگی  به  و  می کند  کار  به  شروع  انتشاراتی 
اسم عزیز  به  نویسنده ای  نوشته  شیرین،  اسم شکنجه 
داده  الال  به  که  )کتابی  بخواند.  تا  داده اند  او  زاهارا به 
ترجمه شده  ملت عشق  فارسی،  ترجمه  در  است  شده 
و  آشنا شده  با تصوف  از طریق همین کتاب  او  است.( 
زندگی اش دچار تحول می شود. ملت عشق روایت دوم 

این رمان است.

است.  سیزدهم  قرن  به  مربوط  داستانی  عشق  ملت 
شمس  نام  به  تصوف  اهل  و  فارس  درویش  داستان 
 -- با موالنا  را  او  الهام بخش  رابطه   که  تبریزی است 
نهایتا  می کند.  روایت  تصوف،  طریقت  شاعر  بزرگترین 
و  می شود  متحول  شمس  به  عشقش  طریق  از  موالنا 
همین عشق منشا الهامی برای نوشتن مثنوی می شود، 
اثری کلیدی از تصوف که تحلیل هایی قرآنی را در قالب 
بیان  معجزات  و  افسانه ها  روزمره،  داستان های  شعر، 
از  که  بوده  مولوی  تصوف  طریقت  آغاز  این  می کند. 

طریق شعر، موسیقی و سما صورت می گرفته است.
در  موالنا  که  شهری  می کند،  سفر  قونیه  به  شمس 
روایت  دوستی شان  جریان  و  داستان  است.  ساکن  آن 
می شود و این که چگونه موالنا دچار تحول می شود و 
مردم و خانوده موالنا از شمس متنفر می شوند. از طرفی 
تاثیر کتاب ملت عشق قرار گرفته  هم الال بسیار تحت 
مکاتبه  ایمیل  طریق  از  زاهارا  عزیز  آن  نویسنده  و با 
تمام  است  حاضر  که  می شود  متوجه  کم  کم  می کند. 

زندگی، فرزندان و همسرش را رها کند.
ملت عشق به طریقت تصوف، نمایی تصویری می بخشد. 
پیوندی می شود میان جستجوی الال برای یافتن عشق 
از  رستگاری  دنبال  به  موالنا  و  شمس  جستجوی  و 
توسط  موالنا  و  روایت شمس  دوستی.  و  مودت  طریق 
شخصیت های مختلفی هم چون همسر و پسران موالنا 
از آن ها قصد داشت شمس را  روایت می شود که یکی 

به قتل برساند.
شخص  اول  صورت  به  مهیج  روایتی  شاهد  رمان،  در 
از طریق ایمیل هستیم. روایتی از عرفان شمس که از 
طریق چهل قانون او در عشق بیان می شود. الیف شافاک 
تا  می پردازد  تصوف  گرایانه از  تفسیری عوام  به  بیشتر 
قابل  بپردازد و مقدمه ای  تفسیری تخصصی  به  این که 

درک و قوی از اندیشه های تصوف را ارائه دهد.
در روایت های این رمان -- با این که ملت عشق واقعا 
روایت  در  اندکی  الال  روایت  اما  است،  گیرا  و  جذاب 
روایت ملت  در  نویسنده  است.  رمان ضعف ایجاد کرده 
عشق از زوایای دید مختلفی برای روایت استفاده کرده 
است، گاهی از زاویه دید شمس، گاهی یک گدا، گاهی 
روسپی و گاهی هم موالنا و یا حتا از خانواده اش بهره 
برده است. به این ترتیب عشق موالنا به شمس و تنفر 
مردم شهر و خانواده موالنا نسبت به شمس به وضوح 
به تصویر می آید. اما روایت الال این چندگانگی در زاویه 
می شود.  روایت  الال  دید  زاویه  از  تنها  و  ندارد  را  دید 
شاید اگر روایت او هم از زاویه دید عزیز یا فرزندان الال 
را بسیار روشن تر  الال  بود، خواننده می توانست داستان 

درک کند.

معرفی کتاب  
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باشگاه خبرنگاران جوان -- سکه یادبود میش مرغ، 
یکی از پرندگان در حال انقراض کشورمان به همت 

خانه سکه ایران تولید می شود.
پروژه  ایران،از  سکه  خانه  مدیرعامل  پرنیا  رحیم 
محیط زیستی که خانه سکه ایران در دستور کارش 
هم اکنون  که  پروژه ای  کرد:  اعالم  و  گفت  دارد 
و حیات  زیست  از محیط  و حمایت  برای حفاظت 
وحش در دستور کار ما قرار گرفته، پروژه ای است 
این  قالب  در  ما  دارد.  اختصاص  میش مرغ  به  که 

که  می کنیم  تولید  را  جانوری  یادبود  سکه  پروژه 
در منطقه بوکان زندگی می کند و در حال انقراض 
است. میش مرغ در اصل بزرگترین مرغی است که 

می تواند بپرد.
او بیان کرد: پروژه محیط زیستی قبلی ما به خرس 
سیاه بلوچ اختصاص داشت و ما در قالب این پروژه 
یادبود  سکه  فروش  از  حاصل  درآمد  از  بخشی 
خرس سیاه بلوچ را در صندوقی گذاشتیم تا بتوانیم 
با هزینه کردن آن به بقای این حیوان کمک کنیم. 

هم اکنون در صندوق خرس سیاه بلوچ بالغ بر 1۰ تا 
1۵ میلیون تومان جمع شده است و ما این کار را 

وظیفه خودمان می دانیم.
گفتنی است میش مرغ پرنده ای از خانواده هوبره ای 
بی درخت،  وسیع  دشت های  در  که  است  یان 
و  حبوبات  پهناور  کشتزار های  و  استپی  زمین های 
علفزار ها زندگی می کند. این پرنده یکی از بزرگترین 
پرندگان ایران است و از نظر شکل و جثه شباهت 

زیادی به بوقلمون دارد.

سکه یادبود میش مرغ تولید می شود



گرد آورند ه مریم نباتیزنگ تفریح  
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}جسارت نباشه...فقط برای انبساط خاطر شما!{

افقی:
1- پرند ه ای از خانواد ه عقاب- پلکان متحرک 2- فهمید ن- گند م نیم کوفته 3- به د نیا آوردن- سبک و سیاق- از شهرهای همد ان- عضو روند ه ۴- مهربانی و د لجویی- د رغربت می زنند- بخت برگشتگی ۵- جانشین ماد ر- هنرمند 
رقص باله- حشره چسبند ه ۶- شوخی وهر نوع سخن غیر جد ی- گیاه تیغ د ار- از اساطیر ژرمنی 7- از سرد اران نامی افراسیاب- یک خود مانی- مید انی د ر تهران- تکرار یک حرف ۸- شهری د ر پاکستان- فروغ 9- خار سر 
د یوار- صد ا زد ن بی اد بانه- تکان و جنبش- محفظه استخوانی سر 1۰- کمد ین سیرک- ناهمگون- نظرات انتخاباتی 11- مخفف از او- معلمان د انشگاه- د عای نماز 12- نوعی گیره مو- جوهر زند گی- شهری د راسپانیا 13- طریق 

کوتاه- د ست مالید ن- بوی خوش- تنها 1۴- پد رهوشنگ د رشاهنامه- از مرکبات 1۵- اثر رضا قلی خان هد ایت- ند رت
عمودی:

1- شاد اب- یافتن 2- شهرت- از بالیای طبیعی 3- عالمت مفعولی- از ماه های سریانی- زورمند- مثل و مانند ۴- مواد مذاب آتشفشانی- 
انتهایی ناخن- زشت ۵- سوال- کاغذ نامرغوب- زیبای آبی ۶- سر سرا- خانم- فلز سرخ- آسمان 7- طوفان برف- شاخه نورسته  بخش 
د رخت- اند ک ۸- شاخه ای از زبان هند و اروپایی- از پستاند اران الشخور 9- د شنام د اد ن- ذره ای از نور اهورا مزد ا- کشورخود مان 1۰- گاز 
تصفیه کنند ه آب- تصد یق انگلیسی- هستی- گاومیش تبتی 11- د رحال لیزخورد ن- جالل وبزرگی- ماه تعزیه 12- لوله نباتی- نیمتنه 
منتقد ین  و  نویسند گان  از  تاریخ 1۵-  پد ر  نوعی حلوا-  برد شهور- مرغ می رود 1۴-  نخورد ه-  آبد ار- د ست  باد ی 13-  از سازهای  نظامی- 

کشورمان و گویند ه برنامه راد یویی قصه ظهر جمعه- بیماری مزمن سلسله اعصاب

  1۵   1۴   13    12   11    1۰     9      ۸      7      ۶      ۵      ۴     3      2       1
1
2
3
۴
۵
۶
7
۸
9
1۰
11
12
13
1۴
1۵

بازار داغ فالگیرها
که  زیادی  رمال های  و  فالگیرها    -- مهر  خبرگزاری 
ادعاهای عجیب و غریب در این حوزه دارند، سال هاست که 
با شیوه های مختلف در حال خالی کردن جیب مردم هستند. 
احتماال در دو دهه اخیر اخبار مختلفی هم درباره دستگیری 
در  باشید،  خوانده   و  شنیده  پلیس  نیروهای  توسط  افراد  این 
سال های اخیر با گسترش شبکه های اجتماعی شاهد رشد قارچ 

گونه این فالگیرها نیز بوده ایم.
انتشار  سایت های  در  هم  را  آن ها  ردپای  حتی  روزها  این 
آگهی های فروش نظیر سایت دیوار می توان پیدا کرد، افرادی 
هم  درآمدزایی  فال گیری  خدمات  ازای  در  سایت ها  در  که 
بینی  را پیش  آینده   و  این که حال  بر  می کنند! آن ها عالوه 
می کنند،  در همه مسائل زندگی، از ماجراهای عاطفی گرفته 

تا خرید و فروش کاال و امالک هم می توانند نظر بدهند!
دارد.  گرفتن  فال  نوع  به  بسته  و  فال  انواع  برای  آنها  قیمت 
تاروت،  فال  است.  متفاوت  قیمتشان  غیرحضوری  و  حضوری 
همین  از  یکی  با  هستند.  ترین ها  معروف  از  قهوه  و  نخود 
این  کردیم،  سوال  باره  این  در  و  گرفتیم  تماس  آگهی ها 
انواع فال  فالگیر توضیح داد که از راه دور و پشت تلفن همه 
را می تواند بگیرد و برای فال قهوه هم می توان عکس فنجان 
قهوه را برایش فرستاد، هم این که به نیت ما، قهوه بخورند! اما 
قبل از هرکدام این ها باید مبلغ درخواستی را واریز کنیم و بعد 

به ما وقت می دهد تا از آینده مان بگوید!

7

 --- نیم نگاه ---

4 1 5
6 2 1

9 1 7
8 5 3 6

3 6
6 7 4

6 5 9 7 3 8
3

9 1 7 4
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3 9 2 4 1 6 7 8 5
4 1 6 8 7 5 9 3 2
5 7 8 2 9 3 4 6 1
6 4 9 3 5 2 1 7 8
1 2 5 7 4 8 3 9 6
7 8 3 9 6 1 5 2 4
2 5 4 6 3 9 8 1 7
8 3 7 1 2 4 6 5 9
9 6 1 5 8 7 2 4 3

جواب شماره قبل

به یکی میگن؛ برو خبر مرگ پد ر همسایه رو بد ه
طرف میره در میزنه میگه؛ بابات خونه است

پسر مرد ه میگه؛ نه شب می یاد.
طرف هم میگه؛ حاال بشین تا بیاد��!!!!!

------------

میگن  باشی  مظلوم  حیوون!  میگن  بهت  باشی  ظالم 
حیوونی  ��

------------

بابام : میخوام این ترم معدلت 1۸ بشه !
من : باشه ! من این ترم معدلم 2۰ میشه !

بابام : شوخی میکنی�� !؟
من : خودت سر شوخی رو باز کردی

------------

سعی کنین خودتون باشین و اگه اینی که االن هستین 
خودتونه، سعی کنین خودتون نباشین !��

------------

بیخودی صدای گاو درنیار!
من و تو خیلی وقته دیگه “ما” نیستیم.��

------------ 

        کاش بفهمم  این هایی که تا مریض میشن از خودشون 
و سرم عکس میگیرن میزارن اینستا؟ چرا این کار را 

می کنند!!!
ِد آخه تو اگه واقعا حالت بد باشه که دیگه نباید بتونی 

از خودت عکس بگیری المصب!�😐�

تعدادشونم  نکنم  فکر  که  هم هست)  خدایی  بنده    یه 
کم باشه!( تا یارانه رو می ریزند نیم ساعت نشده میره 
ممکنه  که  استدالل  این  با  میکنه،  برداشت  همشو 
پشیمون بشن بردارند دوباره�😐� اعتماد بین مردم 

و مسوولین موج میزنه..!�😂�

------------

بزرگ شدیم که معلم  تو شرایطی  ما دهه شصتی ها 
با صدکیلو وزن و چهل سال سن، الی انگشت مِن ۸ 
ساله با سی کیلو وزن خودکار میذاشت و محکم فشار 

میداد... ما رو از چی میترسونید.!؟��

------------
 

    از معجزات زندگی تو تهران اینه که
۶:3۰ راه بیفتی ۸:3۰ میرسی
7:۰۰ راه بیفتی ۸:3۰ میرسی
7:3۰ راه بیفتی ۸:3۰ میرسی
۸:۰۰ راه بیفتی ۸:3۰ میرسی

و از همه جالب تر اینه که ۸:3۰ هم راه بیفتی باز ۸:3۰ 
میرسی!�😳�

------------

ها  عاقد  اش  همه  ایرانی  های  فیلم  تو  کردین  دقت   
عجله دارن، چون قراره یه جای دیگه هم  برن؟��

------------

ناقص  تلفنو  شماره  ایرانی،  های  سریال  تو         وقتی 
دست  به  گوشی  مردم  همه  می کنم  میگن،زاحساس 
منتظرن بازیگره شماره رو بگه و زود تماس بگیرن که 
با تدبیر کارگردان تیرشون به سنگ میخوره!�😂�

------------

    هر سری که صبح با بدبختی از خواب پا میشم تصمیم 
می گیرم شب بعد زود بخوابم ولی خب متاسفانه توبه 

گرگ مرگه!�😂�

------------

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

اون طرف یه کم بکشیدش!.....��  

شوخی بهش تسلیت بگیم. 
وقتی می رن مالنصرالدین می گه: اصال فکر نمی کرد م 

خر من این همه فامیل د اشته باشه!!!�😜�
  

------------
  

صبح زلزله حیف نون و دوستش رسیدند به هم. 
حیف نون گفت: دیشب زلزله بیدار بودی؟ 

دوستش گفت: نه، صبح فهمیدم. 
حیف نون گفت: توی روزنامه خوندی یا رادیو گفت؟ 

دوستش گفت: نه، یه هزاری تو جیبم بود، صبح دیدم 
پول خورده!�😐� 

  
------------

  
اگه گفتین حیف نون به قرمز کم رنگ چی می گه؟ 

-- قرمز آسمانی!�� 

------------
 

حیف نون قهرمان شنا می شه، ازش می پرسند: از کجا 
شروع کردی؟ می گه: از زمین خاکی��

------------

اولین ضربه روحی زندگیمو زمانی خوردم که یه گردو 
رو شیکوندم خوردم دیدم ترشه، نگو لیمو عمانی بوده.

😕😕

............................

سه  دو  بدید،  هارد  مسواک  یه  گفتم  داروخونه  رفتم 
مدل اورد گفتم نه، یه مقدار زبر تر از این میخوام.یکی 
تو  کرد  دست  تر.  زبر  بازم  نه  گقتم  آورد  دیگه  تا  دو 
کشو یه دونه از این فرچه ها که باهاش فرش میشورن 
درآورد گفت زبرترین مون اینه، به کارت میخوره؟��
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سکوت دولت ها مقابل برده داری مدرن
ایلنا -- صدها کارگر کودک و زن در کشورهای حاشیه 

خلیج فارس به صورت اینترنتی خرید و فروش می شوند.
بی بی  سی عربی با انتشار یک گزارش تحقیقی از شدت گرفتن 

یک واقعیت هولناک در کشورهای عربی پرده برداشت. 
در  زن  و  مهاجر کودک  کارگر  گزارش، صدها  این  مبنای  بر 
و  خرید  اینترنتی  صورت  به  فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای 
کارگران  این  عربستان.  و  کویت  در  ویژه  به  می شوند؛  فروش 

خانگی از ابتدایی ترین حقوق محروم هستند. 
کارفرمایان پاسپورت های این کارگران را ضبط و آن ها را در 
خانه های خود حبس می کنند تا نتوانند از کسی برای آزادی 

کمک بگیرند. 
این کارگران از دولت گواهینامه دریافت کرده اند و متقاضیان 
خرید آن ها می توانند این گواهی های را آزادانه خرید و فروش 
تشبیه  مدرن  برده داری  به  را  بازار  این  عربی  کنند. بی بی سی 
در  کارگران  این  دادن  شکنجه  از  است. گزارش هایی  کرده 
یا  زدن  کتک  مانند  است؛  شده   منتشر  کارفرمایان  خانه های 

گرسنه نگه داشتن. 
نتایج این تحقیق نشان می دهد که این کارگران کودک و زن 
که بیشتر از کشورهای فقیر آفریقایی یا آسیایی به کشورهای 
روانی  فشارهای  تحت  شده اند،  قاچاق  فارس  خلیج  حاشیه 
هولناک قرار دارند و دستگاه های دولتی هم که این کارگران را 

ساماندهی و ثبت رسمی می کنند، سکوت کرده اند.



تغییر نوع گردشگران خارجی ایران
هیات  رییس  رفیعی  امیرپویان   - مهر  خبرگزاری 
مد یره انجمن صنفی دفاتر مسافرتی تهران د رباره این که 
گفته می شود ایران ارزان  ترین کشور د نیاست و می تواند 
باشد  ایران  به  خارجی  گردشگران  سفر  د لیل  بهترین 
ند اشته ایم  تولید ی  هیچ  گرد شگری  صنعت  د ر  گفت: ما 
پید ا  کاهش  سفر  هزینه های  آن  واسطه  به  بگوییم  که 
ریال  و  ارز  نرخ  تفاوت  د لیل  به  ارزانی  این  است.  کرد ه 
است که باعث شد ه این اتفاق بیافتد بنابراین خیلی هم 
جای خوشحالی ند ارد که بگوییم اولین کشور از نظر ارزان 
بود ن هستیم. چون این ارزانی برای گرد شگران د اخلی ما 
نمود ی ند ارد و از طرفی برای مرد م ایران هنوز هم هزینه 
خورد و خوراک و اقامت و حمل و نقل گران هست. این 
د ر قیاس با کشورهایی است که روابط بهتری با آنها د اریم.  
اگر ایران را با ترکیه و مالزی مقایسه کنیم می بینیم که 

محصوالت گردشگری د ر ایران خیلی هم ارزان نیست.
وی د ر پاسخ به این سوال که چرا با وجود همین تفاوت 
ایران نمی آید گفت: د ر واقع  باز هم گرد شگر به  ارز  نرخ 
نوع گرد شگرانی که به ایران می آیند متفاوت شد ه است 
اکنون اگر به شهری مثل مشهد سفر کنید می بینید که 
قبال  اگر  است  شد ه  زیاد  بسیار  عربی  گرد شگران  تعد اد 
گرد شگران  بیشتر  اکنون  د اشتیم  کالسیک  گرد شگر 
این  که  این  می آیند.  ایران  به  توریسم  هلث  و  مذهبی 
یا  است  د اشته  کشور  برای  بیشتری  انتفاع  چقد ر  تغییر 
نه را هنوز نمی د انیم و باید بررسی شود. از طرفی صرف 
ارزان بود ن د لیل سفر  گرد شگران خارجی به ایران نیست. 
زیاد،  خیلی  بود ِن  ارزان  اوقات  از  برخی  د ر  شاید  حتی 

خود ش ضد تبلیغ هم باشد.

اعتبارات قانون حمایت از حقوق 
معلوالن

 
تسنیم - مد یرعامل انجمن د فاع از حقوق معلوالن 
سازمان  از  گرفته  صورت  پیگیری های  با  گفت:  ایران 
برنامه و بود جه کشور نخستین بخش از اعتبارات برای 
معلولیت  د ارای  افراد  حقوق  از  حمایت  قانون  اجرای 

توسط سازمان برنامه و بود جه تخصیص خواهد یافت.
هنگام  د یر  اختصاص  از  محمود نژاد  همت  علی  د کتر 
بود جه اجرای قانون حمایت از حقوق افراد معلول انتقاد 
کرد و گفت: د ر حالی که بیش از 3۰ هزار میلیارد تومان 
برای اجرای قانون حمایت از حقوق افراد د ارای معلولیت 
الزم است، متاسفانه د ولت تنها یک هزار و 3۰۰ میلیارد 

تومان برای اجرای این قانون د ر نظر گرفته است.
محمود نژاد اد امه د اد: د ولت وعد ه کرد ه تا 12 آذر امسال 
قانون  اجرایی  تمام آیین نامه  معلوالن،  جهانی  روز   --
حمایت از حقوق افراد د ارای معلولیت را تصویب کند و 
این د ر حالی ست که روز گذشته از ۶  آیین نامه مربوط 
به قانون حمایت از حقوق افراد د ارای معلولیت، 3 آیین 

نامه به تصویب هیات وزیران رسید.
مد یر عامل انجمن د فاع از حقوق معلوالن ایران با انتقاد 
مناسب  د ستورالعمل  و  اجرایی  آیین نامه  برگشت  از 
افراد د ارای معلولیت  از حقوق  قانون حمایت  سازی د ر 
از کمیسیون اجتماعی د ولت به سازمان بهزیستی کشور 
می شود  د رخواست  بهزیستی  سازمان  از  کرد:  تصریح 
هرچه سریعتر نسبت به رفع نواقص آیین نامه اشاره شد ه 
اجتماعی  کمیسیون  برای  را  آن  اصالح  از  و پس  اقد ام 
د ولت ارسال کنند تا تمام آیین نامه های اجرایی قانون 
حمایت از حقوق افراد د ارای معلولیت تا 12 آذر ماه به 

تصویب برسند.
وی هم چنین از درخواست معلوالن و انجمن های فعال 
در حوزه معلوالن برای دیدار با رئیس جمهور، همزمان 
با 12  آذر ماه )روز جهانی معلوالن( خبر د اد و گفت: 
د رخواست این د ید ار به د فتر رئیس جمهور تقد یم شد ه 
از  جمهور  رئیس  تا  است  مناسبی  فرصت  این  و  است 
نقطه نظرات نخبگان معلول و انجمن های فعال د ر این 
حوزه برای اجرا شد ن قانون حمایت از حقوق افراد د ارای 

معلولیت استفاد ه کند.
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تکه ای از من تکه ای از زمینمریم ساد ات موسوی  --- نیم نگاه ---

تجارب افراد با مشکالت بینایی در سفر
از  غیر  به  بینایی،  اختالالت  با  افراد  سفر  اد امه  د ر 
فرود گاه و شرایط که برای د سترس پذیربود ن آن ها نیاز 
معموال  کرد.  توجه  نیز  اقامتی  به محل های  باید  است، 
کمتر سفری برای افراد برنامه ریزی می شود که نیاز به 
مکانی برای اقامت د ر آن ها وجود ند اشته باشد. البته د ر 
اقوام"، معموال  گرد شگری معروف به "د ید ار د وستان و 
به خاطر د ید ن آن ها  اقامت د ر منزل کسانی است که 

سفری انجام شد ه است. 
تغییراتی  میزبان  که  این  انتظار  احتماال  موارد  این  د ر 
د ر منزلش ایجاد کند، قابل دستیابی نیست. اما از این 
مورد که بگذریم، هتل ها، هاستل ها، خانه های بوم گرد ی 
و سایر انواع اقامتگاه ها، برای جذب بیشتری از بازار باید 
به همه گروه ها توجه کنند. یکی از این گروه ها افراد با 

اختالالت بینایی هستند.
همه کسانی که د ر هتلی اقامت د ارند، الزم است بتوانند 
اتاق خود را پید ا کنند. معموال هتل ها د ر ابتد ای طبقات 
و یا د ر شروع راهروها، شماره اتاق هایی که د ر آن طبقه 
وجود د ارد را می نویسند و به یک روشی جهت را هم 
را  آن  که  کسانی  برای  راهنمایی  این  می د هند.  نشان 
می بینند کاربرد ی است. ولی برای یک فرد نابینا، حتی 
او  اگر  نیست.  قابل تشخیص  را لمس کند هم  آن  اگر 
بخواهد عد د های روی تابلو را بخواند، نیاز د ارد که آن ها 
با خط بریل )خط نوشتاری مخصوص نابینایان( نوشته 

شد ه باشد. 
افراد  از  یکی   )Samuel Seavey( سیوی  سموئل 
نابینایی است که سفر می کند و تجربیات سفرش را با 
د یگران به اشتراک می گذارد. او د ر یکی از تجاربی که 
از یکی از هتل های زنجیره ای  از استفاد ه از یک شعبه 
د اشته است به این موضوع اشاره می کند که د رتابلوی 
شماره تمامی اتاق ها د ر این هتل، از خط بریل استفاد ه 
با  برود،  د رست  مسیر  از  اگر کسی  نتیجه  د ر  کرد ه اند. 
لمس شماره اتاق می تواند آن را که متعلق به خود ش 
است پید ا کند. اما نکنه طنزآمیزی که د ر این مورد وجود 
د ارد، عد م استفاد ه از خط بریل د ر تابلوی راهنمای کلی 
اتاق ها است. یعنی "سم" یا هر فرد نابینایی، بین تعد اد 
زیاد ی از اتاق ها باید بگرد د و یکی یکی آن ها را بررسی 
کند تا بتواند اتاق مخصوص به خود را بیابد! د ر هتلی که 
سم اقامت د اشت، اتاق ها د ور یک حیاط د ر ۴ ضلع مربع 
ساخته شد ه اند. یعنی او باید تمام این مسیر را برود تا 
بتواند اتاقش را پید ا کند. د ر حالی که اگر می توانست از 
تابلوی راهنمای ابتد ای مسیر استفاد ه کند، از همان جا 
الزم  اتاق  چند  بین  نهایتا  و  می رفت  اتاقش  سمت  به 

بود بگرد د.
راجع  عمومی  توضیحاتی  هتل،  اتاق های  د ر  معموال 
شماره های  وسایل،  از  استفاد ه  نحوه  اتاق،  امکانات  به 
ضروری و اطالعاتی از این د ست، روی یک کاغذ یا تابلو 
نوشته شد ه و روی د یوار یا د ر نصب است. این توضیحات 
تا  شد ه  ترجمه  هم  زبان  چند  به  هتل ها  از  بعضی  د ر 
مسافرانی که زبان ماد ریشان غیر از آن چیزی است که 
د ر مقصد صحبت می شود هم بتوانند از نوشته ها مطلع 
شوند. د ر کمتر هتلی به افراد نابینا که با الفبای د یگری 
می نویسند توجه می شود. آن ها معموال نمی د انند روی 
این تابلو چه اطالعاتی د رج شد ه. د ر این شرایط یا الزم 
باشند  د ا شته  خود شان  با  همراهی  برای  فرد ی  است 
آن ها  از  را  مستقل  سفرهای  فرصت  موضوع،  این  که 
می گیرد و یا مجبور می شوند برای کسب هر اطالعاتی از 
مسوولین هتل کمک بگیرند. این موضوع برای خیلی از 
افراد خوشایند نیست. شاید یکی از د الیل کم بود ن تعد اد 
آن ها  باشد.  موضوع  همین  ویژه،  نیاز  با  افراد  سفرهای 
عالقه ای به کمک گرفتن د ائمی، حد اقل د ر موارد ی که 
تابلو،  امکان مناسب شد ن آن ها وجود د ارد مثل همین 
ند ارند. پس اگر هتلی شرایط آن ها را د ر نظر نگیرد عمال 

نمی تواند میزبانشان باشد.
موضوع نوشتاری فقط محد ود به تابلوی اطالعات نیست. 
معموال روی یخچال ها قیمت محصوالتی که د رون آن 
است نوشته شد ه تا کسانی که از مواد خوراکی اصطالحا 

را  هزینه  قبل  از  بتوانند  می کنند،  استفاد ه  بار"  "مینی 
قیمت،  به  راجع  توضیحاتی  بر  عالوه  بزنند.  تخمین 
تشخیص  توانایی  عد م  از  را  جالب  د یگری  تجربه  سم 
بسته های چای و قهواه می گوید. د ر هتلی که او اقامت 
د اشته، این د و بسته کامال شبیه هم بود ه اند و توضیح 
بیشتری هم د ر هیچ جا، نه روی محصول و نه د ر اتاق 

هتل د ر مورد آن ها د اد ه نشد ه بود. 
بسته بند ی  د و  از  بود ند  نکرد ه  سعی  مسوولین  حتی 
متفاوت استفاد ه کنند تا فرد نابینا بتواند فرق بین این 

د و را بد اند.
سم این شباهت محصول را از اشتباهات هتل نمی د ا ند 
می کرد ند  تعبیه  تشخیص  برای  راهی  آن ها  اگر  ولی 
چنین  هم  کند.  فراهم  را  بهتری  شرایط  می توانست 
است  آویزان  اتاق  د ر  د ستگیره  از  مقوا  روی  نوشته ای 
نیاز  و  مسافر  از  اتاق  بود ن  خالی  نشان د اد ن  برای  که 
نابینا  فرد  اگر یک  نشان می د هد.  را  نظافت  به  د اشتن 
ند اند قیمت خوراکی های مینی بار چه قد ر است چه قد ر 
احتمال د ارد از آن ها استفاد ه کند؟ و اگر ند اند نشانه نیاز 
د ستگیره  روی  مقوای  کد ام جهت  د ر  د قیقا  نظافت  به 
نوشته شد ه است، چه طور می تواند از آن استفاد ه کند. 
این ها فقط بخشی از نوشته هایی است که به علت اهمیت 
و میزان کاربرد، از زبان افراد نابینا زیاد می شنویم. حتما 
از  که  د ارد  وجود  هم  روی  د یگری  مکتوب  توضیحات 
توجه ما د ور ماند ه ولی برای افراد نابینا که موقعیتشان 
را با همین اطالعات پید ا می کنند اهمیت ویژه ای د ارد.

یکی د یگر از ابزاری که د ر اتاق هتل ها بسیار پرکاربرد 
است، د ستگاه تهویه است. د مای اتاق را با آن می توان 
تنظیم کرد و بخشی از حس راحتی د ر اتاق ها به همین 
اتاق  نابینا د ر یک  فرد  اگر  د مای مطبوع بستگی د ارد. 
این د ستگاه  د کمه های  از  آیا می تواند  باشد،  تنها  هتل 
استفاد ه کند؟ این د ستگاه ها معموال طراحی استاند ارد ی 
این  نابینا  افراد  برای  تا جایی که من می د انم  د ارد که 
تنهایی  به  و  راحتی  به  د ستگاه  از  بتوانند  که  را  امکان 
د ر  همه جا  که  سطحی  د ر  حد اقل  کنند،  استفاد ه 
د سترس باشد ند ارد. به همین د لیل د ر یک هتل، این 
شرایط  با  مسافرانی  به  اگر  که  است  مسوولین  وظیفه 
نابینایی اهمیت می د هند، این توضیحات را کنار د ستگاه 
دستگاه  سفارش  د ر  حتی  یا  و  بنویسند  بریل  خط  به 
این امکان را نیز د ر نظر بگیرند. د ر تجربه یکی از افراد 
نابینا، متوجه شد م یکی از این د ستگاه ها را روی د مای 
گرما  از  اتاق  د ر  تمام شب  و  بود ه  کرد ه  تنظیم  باالیی 

اذیت شد ه است.
مساله د ستگاه و استفاد ه از آن ها تنها به سیستم تهویه 
تلویزیون هم د و د ستگاه  تلفن و  هوا محد ود نمی شود. 
د یگری هستند که د ر اکثر هتل ها وجود د ارد. یک فرد 
کم بینا  افراد  می کند.  استفاد ه  وسایل  این  از  هم  نابینا 
حتی می توانند از فاصله ای نزدیک تلویزیون هم تماشا 
کنند. اگر ابزاری این چنینی که قرار است مورد استفاد ه 
این گروه قرار گیرد برایشان مناسب نباشد، عمال شرایط 
استفاد ه از اتاق با محدود یت هایی همراه است که این از 
تجربه  است.  بسیار د ور  هد ف گرد شگری دسترس پذیر 
سم د ر مورد دستگاه چای و قهوه ساز، به نکته جالبی 

اشاره د ارد. 
اگر د ر هتل ها از د ستگاه هایی که طراحی ساد ه د ارند 
آن  از  می توان  د ستگاه  روی  د کمه های  حد اقل  با  و 
یا  نابینا  افراد  برای  باشد،  د اشته  وجود  کرد،  استفاد ه 

کم بینا آسایشی را به همراه د ارد. این موضوع د ر مورد 
وسیله ای مثل سشوار هم وجود د ارد.

به نظر من همین موضوع ساد ه اهمیت زنجیره ای بود ن 
خد مات د سترس پذیر د ر گرد شگری را نشان می د هد. 
یک فرد نابینا اگر بتواند به هتلی برود ولی نتواند آن جا 
اتاقش را پید ا کند یا اطالعات الزم را به د ست بیاورد یا 
حتی نتواند د مای اتاقش را تنظیم کند، عمال بخشی از 
سفر مناسب نیست. پس او ممکن است از ابتدا سفرش 
البته در حال حاضر کسانی هستند که  نکند.  آغاز  را 
این شرایط را می پذیرند و به هر شکلی سفر می کنند، 
اما نمی توان این موضوع را به همه تعمیم د اد یا از همه 

انتظار د اشت.
از  بینایی  اختالالت  با  افراد  استفاد ه  به  راجع  وقتی 
هتل ها صحبت می کنیم د ر مورد افراد کم بینا هم باید 
اشاراتی داشت. این گروه همه بینایی خود را از د ست 
ند اد ه اند و این امکان برایشان وجود د ارد که اگر اشیا 
د ر د امنه ای که برایشان قابل تشخیص است قرار گیرند 
بتوانند آن ها را ببینند. اما فقط د امنه د ید در مورد این 

افراد مهم نیست.
مساله نورپرد ازی هم از اهمیت ویژه ای برخورد ار است. 
برخی از انواع تابش باعث می شود این گروه نتوانند آن 

چیزی که د ر د امنه د ید شان قرار د ارد را هم ببینند. 
یکی د یگر از شرایطی که هتل ها می توانند د ر راستای 
اختالالت  با  گروه  برای  خود  امکانات  مناسب سازی 
کار  این  است.  نور  تنظیم  همین  د هند  انجام  بینایی 
شامل نور طبیعی و نور مصنوعی هر د و می شود. اند ازه 
پنجره ها، ارتفاع آن ها، جنس شیشه و جاهایی که قرار 

می گیرند می تواند به تنظیم نور کمک کند. 
استفاد ه  که  ابزاری  جنس  هم  مصنوعی  نور  مورد  د ر 
می شود، قد رت المپ ها و جنس آن ها، تعد اد و مکانی 
می تواند  نور  رنگ  و  می شوند  نصب  المپ ها  این  که 
متخصصانی  مورد  این  د ر  کند.  کمک  موضوع  این  به 
هستند که برای تنظیم نور مصنوعی محیط د انش الزم 

را د ارند.
مسوولین هتل با کمک این متخصصین و البته امتحان 
آن به کمک افراد ی که این شرایط را د ارند، می توانند 
قد م د یگری برای نزد یک شد ن به د سترس پذیری هتل 

خود برد ارند.
از سگ  سفید،  عصای  از  غیر  به  نابینا  افراد  از  برخی 
هم به عنوان راهنما استفاد ه می کنند. وقتی این افراد 
بخواهند با سگ سفر کنند، عالوه بر این که باید بتوانند 
با این سگ سوار هواپیما شوند، باید بتوانند با آن وارد 
هتل شد ه و د ر اتاقی که خرد یه است اقامت کند. د ر 
افراد و حیواناتشان  اتاق هایی مناسب  باید  این هتل ها 
)د ر این مورد خاص به خصوص که حیوان همراه، یک 
راهنما است( وجود د اشته باشد که آن ها بتوانند سگ 
راهنمای خود را د ر اتاق همراه داشته باشند. و البته در 
سایر قسمت های مشاع هتل هم باید امکان عبور این 

سگ ها فراهم باشد.
از هتل ها این انتظار نمی رود که همه اتاق ها را بخواهند 
1۰۰ د ر 1۰۰ برای افراد با اختالالت بینایی مناسب کنند؛ 
اما می توانند 2 یا 3 اتاق را برای این گروه د سترس پذیر 
مناسب  مختلف  گروه  چند  برای  را  اتاق  چند  یا  کنند. 
کنند و این فرصت را د ر اختیار این گروه ها قرار د هند 
که بتوانند سفر کنند. از طرفی برای خود هتل هم شانس 

د اشتن بازار بیشتر فراهم شد ه است.

قسمت د وم


