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امیدواری فعاالن اقتصادی 
به بهبود وضعیت تولید

شاخص مدیران خرید )PMI( موسوم به شامخ برای 
از  و  شده  محاسبه  واحد   50.97 معادل  مهرماه 1398 
تداوم امیدواری فعاالن اقتصادی به بهبود وضعیت تولید 

در ماه جاری حکایت دارد.
ایران،  اتاق  اقتصادی  اطالعات  و  آمار  مرکز  اعالم  طبق 
در شامخ مهرماه امسال، شاخص سرعت انجام و تحویل 
مؤلفه   5 بین  در  و  رسیده  واحد   60.65 به  سفارش ها 
اصلی شامخ، باالترین رقم را از آن خود کرده است.هم 
چنین در این ماه شاخص میزان استخدام و به کارگیری 
مثبت  تغییرات  دارای  واحد،   55.36 با  انسانی  نیروی 
پویایی  نشانه  می تواند  که  بوده  گذشته  ماه  به  نسبت 
از  استفاده  از  برای  آن ها  تالش  و  تولیدی  واحدهای 

ظرفیت خالی یا افزایش ظرفیت تولید باشد.
و  آمار  مرکز  سوی  از  شده  منتشر  اطالعات  اساس  بر 
اطالعات اقتصادی اتاق ایران، در محاسبات شامخ مهرماه 
98، شاخص انتظارات تولید در ماه آینده با رقم 62.32 
وضعیت  بهبود  به  اقتصادی  فعاالن  امیدواری  از  واحد 
هم زمان  اما  دارد  حکایت  ماه  آبان  در  صنعت  بخش 
شامخ  اصلی  مؤلفه   5 بین  در  شاخص  مقدار  کمترین 
رقم  با  مشتریان  جدید  سفارش های  میزان  شاخص  به 
از  رقم کمتر  نیز  تولید  و شاخص  واحد رسیده   45.32
50 را ثبت کرده است. به عبارت دیگر، باوجود خوش بینی 
ماه،  آبان  در  تولید  وضعیت  بهبود  به  اقتصادی  فعاالن 
تولید  و  تقاضا  طرف  در  خوش بینی  این  اثرات  هنوز 

مشاهده نمی شود.
مهم ترین  از  یکی   )PMI( خرید  مدیران  شاخص 
است  توسعه یافته  کشورهای  در  اقتصادی  شاخص های 
در  از حدود 400 شرکت  پانلی  داده های  اساس  بر  که 
این   از  می شود  تهیه  بخش خصوصی  فعالیت های  تمام 
کردن  دنبال  طریق  از  دارایی  مدیریت  شرکت های  رو 
شاخص های ملی و بخشی، در زمینه های رشد، بهره وری، 
روندهای قیمت و حاشیه سود، می توانند از اطالعات این 
و  دارایی  تخصیص  مدل های  و  استراتژی ها  در  شاخص 
هم چنین در تحلیل عملکرد پرتفوی خود استفاده کنند.

* بخشی ازگزارش اتاق ایران

حرکتی عجیب 
در روز آلوده!

را  حیات  استمرار  فصول  تکرار 
تضمین می کند و این تکرار از زمان 

هم  دور  بسیار  زمان  تا  القاعده  علی  و  شده  آغاز  دور  بسیار 
با شیوه زندگی بشر امروز،  اما این تکرار  ادامه خواهد داشت 
را  بلکه آن  را تضمین نمی کند  تنها استمرار حیات  نه  گاهی 

به خطر می اندازد.
آری آلودگی هوا؛ این خطر بزرگی است که حیات بشر و سایر 
معضل  یک  آلودگی  گرچه  می کند.  تهدید  را  زمین  موجودات 
جهانی است اما در بسیاری از کشورها راه حل هایی برای کاهش 
آن یا در واقع کاهش آسیب های آن جسته اند و بر این اساس 

برنامه هایی هم به اجرا گذاشته اند.
در ایران هم برنامه های مرتبط با کاهش آلودگی به اجرا گذاشته 
شده است گرچه جز در مواقعی که طبیعت به کمک آمده، این 

برنامه ها چندان تاثیری در کاهش آلودگی نداشته است.
باید متذکر شدکه مبارزه با آلودگی به طور کلی، تنها با اجرای 
این  مهم  بخش  چه  گر  نمی رسد  توفیق  به  دولتی  برنامه های 

مبارزه از وظایف دولت هاست.
اجتماع  مختلف  های  بخش  در  شهروندان  تبعیت  و  همکاری 
که  است  طرحی  هر  موفقیت  ضامن  تولید،  و  اقتصاد  پهنه  و 
دولت ها در زمینه مبارزه با آلودگی به ویژه آلودگی هوا به اجرا 
می گذارند. اگر برنامه ها از پشتیبانی مردم برخوردار نباشد آن 
از  قبل  دولت ها  اغلب،  دلیل  همین  به  می ماند  ابتر  برنامه ها 
اجرای برنامه های این چنینی، به توجیه و تبلیغ آن می پردازند 
تا میزان پذیرش آن را در میان مردم باال ببرند و موفقیت برنامه 

را تضمین کنند.
ظاهرا در روزهای گذشته که آلودگی هوا بنا به شرایط سال های 
صدمات  کاهش  برای  ناگزیر  دولت  و  رسید  خطر  مرز  اخیربه 
مردم  اغلب  که  آنجا  تا  کرد،  اعالم  تعطیل  را  مدارس  آلودگی 
پیش  روزهای  از  تهران سنگین تر  ترافیک شهر  کردند،  تجربه 
از آن بوده است. یعنی مردم به جای آن که وسایل نقلیه خود 
را در خانه بگذارند، برعکس عمل کرده و پهنه خیابان ها را در 
قضاوت  خوشبینانه ترین  در  حرکت  این  گرفتند.  خود  تصرف 
کافی  تبلیغ  و  توجیه  زمینه  این  در  دولت  که  است  آن  نشانه 
نداشته است و از سوی دیگر؛ مردم نیز به اندازه الزم به سالمت 

خود و فرزندانشان توجه نداشته اند.
دور باطل چنین اقداماتی، این هشدار را می دهد که برنامه های 
و  ماند  خواهد  ابتر  همچنان  هوا  آلودگی  کاهش  با  مرتبط 
به  را  خویش  تیره  چهره  آلودگی،  اسارت  در  کشور  شهرهای 

ساکنان خود نمایان خواهد داشت.

سالمت باشیم

خوشمزه، خوشمزه، ولی 
خطرناک!

]خواص سالمتی بادمجان [

دو کلمه حرف ورزشی
فصل اسکی، فصل حاشیه برای 
اسکی

معافیت از پرداخت حق بیمه 
کارکنان معلول
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گردشگری دسترس پذیر

"سواحل رویایی دسترس پذیر"
]دسترس پذیری در ترکیه[

زیان های اقتصادی آلودگی هوا

ترویج گردشگری قابل دسترس

تکه ای از من تکه ای از زمین

نکاتی در مورد سفرهای 
ناشنوایان

تولیدات تازه نشر معیار      سرمقاله
کتاب های گیالس 
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»مدیر مسوول«

تمرکز کشت برنج در استان های 
شمالی 

حنجره شهر دوباره فصل سرد،  دوباره آلودگی 
انباشته از دود است



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

و  کربوهیدرات ها  از  عمدتا  پایین،  کالری  دارای  بادمجان 
در  سبزی  یک  عنوان  به  بادمجان  است  انرژی  قوی  منبع 
این سبزی دوست داشتنی در  استفاده می شود  پز  و  پخت 
انواع رنگ های قرمز، زرد، راه راه وجود دارد با این حال، انواع 
از محبوب ترین نوع در سوپر مارکت ها است. وقتی  بنفش 
اکثر مردم به بادمجان فکر می کنند این تصویر که بادمجان 
و  پر جنب  بنفش  با رنگ  مانند  به شکل تخم مرغ  معموال 

جوش به ذهن آن ها می آید.
از کوچک  اشکال و رنگ ها  انواع  بادمجان در  این حال،  با 
رنگ  یا  و  مهم شکل  دارد  و الغر  وجود  بلند  و مستطیل، 
آن نیست تمام انواع بادمجان حاوی بسیاری از مواد مغذی 
مفید و ترکیباتی است که به نفع سالمت انسان است. این 
رنگ  بنفش  بادمجان سنتی  ای  تغذیه  فواید  برروی  مطلب 

تمرکز دارد.
■■ تجزیه مواد غذایی بادمجان

یک فنجان بادمجان خام 20واحد  کالری، 0.8 گرم پروتئین، 
4.82 گرم کربوهیدرات، 0.15 گرم چربی و 2.5 گرم فیبر در 
رژیم، غذایی دارد. هر وعده )یک فنجان( 10٪ از نیاز روزانه 
به فیبر، 5٪ پتاسیم، 3 درصد ویتامین C، 5 درصد ویتامین 

B6، 1٪ آهن و 2٪ منیزیم را تامین می کند.
متعلق  که  ) ترکیبات  است؛  آنتوسیانین  نیز حاوی  بادمجان 
به  طبیعی  به طور  گیاهی  مواد شیمیایی  از  به یک کالس 
در  ترکیبات  این  است(  شده  شناخته  فالونوئیدها  عنوان 
بسیاری از غذاهای گیاهی -- عالوه بر ارائه فواید سالمتی، 
وجود دارند که آن ها نیز به رنگ قابل تشخیص بسیاری از 
میوه ها و سبزیجات کمک می کنند. در این مورد، آنتوسیانین 
ها رنگدانه های محلول در آب است که به بادمجان ترکیب 

ارغوانی تیره می دهد.
گیاهی  پوست های  در  بادمجان  از  حاصل  فواید  از  بسیاری 
و  منیزیم  و  پتاسیم  فیبر،  از  پر  بادمجان  پوست  است  آن 
رادیکال های  جذب  ظرفیت  نظر  از  و  است  اکسیدان  آنتی 
آزاد اکسیژن، بادمجان در میان 10 سبزیجات برتر قرار دارد.

■■ خواص درمانی مصرف بادمجان
با  سبزیجات  و  میوه  انواع  مصرف  که  است  طوالنی  مدت 

با  مرتبط  پزشکی  شرایط  از  بسیاری  به  ابتال  خطر  کاهش 
شیوه زندگی ارتباط دارد. بسیاری از مطالعات نشان داده اند 
که افزایش مصرف غذاهای گیاهی مانند بادمجان خطر ابتال 
به چاقی و مرگ و میر کلی، دیابت و بیماری های قلبی را 

کاهش می دهد.
■■ سالمت قلب 

 فیبر، پتاسیم، ویتامین C، ویتامین B6، محتوای آن ومواد 
را  قلب  سالمتی  همه  بادمجان،  در  موجود  گیاهی  مغذی 
با  فالونوئیدها  حاوی  غذاهای  خوردن  می کند.  پشتیبانی 
خطر کمتر مرگ و میر ناشی از بیماری قلبی وابسته است. 
مصرف حتی مقدار کمی از غذاهای غنی از فالونویید ممکن 

است سبب سالمت انسان شود.
فالونوئیدها  مصرف  که  می دهد  نشان  متعدد  مطالعات 
شناخته شده به عنوان آنتوسیانین ها، نقش مهمی در کاهش 
است.  ایفا کرده  قلبی -- عروقی  بیماری های  به  ابتال  خطر 
یک مطالعه خاص نشان داد که کسانی که بیش از سه وعده 
میوه و سبزیجات حاوی آنتوسیانین مصرف کنند خطر ابتال 
به کسانی که مصرف کمتری  قلبی نسبت  بیماری های  به 
دارند 34 درصد کمتر است. در مطالعه بالینی دیگر، محققان 
قابل  طور  به  آنتوسیانین ها  مصرف  افزایش  که  دریافتند 

توجهی با کاهش فشار خون همراه بود.
کلسترول خون - تحقیقات در مورد اثرات مصرف بادمجان 
در مطالعات حیوانی نشان داده است که مصرف آب بادمجان 
در  داری  معنی  کاهش  باال سبب  کلسترول  با  در خرگوش 

وزن و سطح کلسترول خون خرگوش گردید.
بادمجان  در  فنلی  ترکیبات  آزمایشگاهی  تحلیل  و  تجزیه 
از  توجهی  قابل  مقادیر  حاوی  سبزیجات  که  می دهد  نشان 
اسید کلروژنیک، یکی از قوی ترین جاذب رادیکال های آزاد 
 LDL موجود در گیاهان است. این اسید سبب کاهش سطح
و نیز به عنوان یک ضد میکروب، ضد ویروس و یک عامل 

ضد سرطانی عمل می کند.
سرطان  ضد  اثرات  دارای  بادمجان  در  فنول  پلی  سرطان- 
است آنتوسیانین ها و عملکرد اسید کلروژنیک به عنوان آنتی 
سلول های  آنها  هستند  التهابی  ضد  ترکیبات  و  اکسیدان ها 

نوبه  به  و  آزاد  های  رادیکال  از  ناشی  آسیب های  از  را  بدن 
گسترش  و  تهاجم  و  تومور  رشد  از  جلوگیری  سبب  خود 
سلول های سرطانی می شوند آنها همچنین آنزیم های سم زدا 
را در داخل سلول ها تحریک و سبب ترویج مرگ سلول های 

سرطانی می شوند.
حیوانی  مطالعات  از  حاصل  یافته های   - شناختی  عملکرد 
پوست  در  موجود  آنتوسیانین  ناسونین،  که  می دهد  نشان 
غشای  چربی  که  است  قوی  اکسیدان  آنتی  یک  بادمجان، 
آزاد  های  رادیکال  آسیب  از  را  مغز  های  سلول  در  سلولی 
محافظت می کند همچنین ثابت شده است به تسهیل حمل 
کردن ضایعات  و خارج  داخل سلول  به  مغذی  مواد  نقل  و 

کمک می کند.
آنتوسیانین ها سبب  اند که  تحقیقات هم چنین نشان داده 
مهار التهابات عصبی و تسهیل جریان خون به مغز می شود 
کمک  به سن  وابسته  روانی  اختالالت  از  جلوگیری  به  این 

می کند و هم چنین حافظه را بهبود می بخشد.
■■ مدیریت وزن و سیری 

 بادمجان دارای فیبرهای غذایی است که معموال به عنوان 
در  حجیم  عامل  عنوان  به  و  وزن  کنترل  در  مهم  عوامل 
سبب  ترکیبات  این  است  شده  شناخته  گوارش  دستگاه 
افزایش سیری و کاهش اشتها می شود و به شما احساس سیر 
بودن و در نتیجه سبب کاهش مصرف کلی کالری می شود 
از آنجا که بادمجان در حال حاضر حاوی کالری پایین است 

بخش بزرگی از یک رژیم غذایی کم کالری سالم می باشد.
■■ مو و ناخن 

 به یاد داشته باشید که محتوای آب باال، مقادیر زیادی از 
فیبر و مواد مغذی و مواد معدنی در بادمجان برای تغذیه مو 

و ناخن ها مفید است.
■■ کمک به ترک سیگار 

 اگر سیگار می کشید، در اینجا خبر خوب این است بادمجان 
حاوی مقدار کمی از نیکوتین است و لذا می تواند به کاهش 

میل شدید شما به سیگار کمک کند.
■■ نکاتی در هنگام خرید بادمجان

سنگین  حدودی  تا  که  آن هایی  بادمجان،  خرید  هنگام 

می باشد را انتخاب کنید. از مصرف بادمجان هایی که پژمرده، 
کبود، یا تغییر رنگ داده اند اجتناب کنید. پوست باید دارای 
یک رنگ شدیداً بنفش، صاف و براق باشد. بادمجان باید تا 
موقع مصرف در یخچال ذخیره شود و در ذخیره سازی آن، 
با  چاقو  از  آن  برش  برای  باشد  نخورده  دست  باید  پوست 
فوالد ضد زنگ به جای فوالد کربن دار، به منظور جلوگیری 

از واکنش با مواد شیمیایی گیاهی در آن استفاده کنید.
■■ خطرات سالمتی مصرف بادمجان

در  موجود  های  فنل  پلی  که  دهد  می  نشان  تحقیقات   --
که  است  معنی  بدان  و  است  آن  تلخ  طعم  سبب  بادمجان 
بادمجان با باالترین سطوح آنتی اکسیدان ها نیز تلخ ترین 
حال،  این  با  شود  می  منجر  غذا  ناخوشایندی  به  و  است 
بادمجان  ژنتیکی  بهبود  به  قادر  که  امیدوارند  دانشمندان 
از  باالیی  حاوی سطوح  چنان  هاهم  آن  که  شوندبه طوری 

مواد مغذی مفید باقی بمانند.
انواع  از  ترکیب  یک  ناسونین،  که  است  شده  مشخص   --
آهن  با  که  است  بادمجان  در  موجود  فیتوکمیکال  خاص 
متصل شده و آن را از سلول حذف می کند لذا در کسانی که 

سطح آهن پایین دارند توصیه نمی شود.
به  می تواند  که  است  اگزاالت هایی  حاوی  نیز  بادمجان   --
می تواند  کلیه  سنگ  کند  کمک  کلیه  سنگ  گیری  شکل 
کلیه شود  یا حتی سبب مرگ  و  اگزاالت حاد  نفروپاتی  به 
مصرف غذاهای حاوی اگزاالت ها، مانند بادمجان برای کسانی 
و  نمی شود  توصیه  هستند  کلیه  سنگ  به  ابتال  مستعد  که 
این نشان می دهد که افراد مبتال به سنگ کلیه باید مصرف 

غذاهای دارای اگزاالت را محدود کنند.

خوشمزه، خوشمزه، ولی خطرناک!]خواص سالمتی بادمجان [
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 --- نیم نگاه ---

برکناری مسوول سبک های آزاد 
کاراته

به دنبال انتشار فیلمی از مسابقات برگزار شده در 
بانوی  عضو  تنها  شقاقی  احمد  آن  که طی  ژاپن  توکیو 
ایران را هدایت کرد، فدراسیون کاراته تصمیم گرفت وی 
»شین  سبک  چنین  هم  کند.  برکنار  خود  سمت  از  را 
کوشین« که مسوولیت آن برعهده وی بود نیز تا اطالع 

ثانوی به حالت تعلیق درآمد.
کنترلی  غیر  سبک های  از  یکی  بین المللی  مسابقات 
که  شد  برگزار  توکیو  شهر  در  ژاپن  میزبانی  به  کاراته 
کاراته  بانوی  یک  برای  مربیگری  جریان  در  شقاقی 
داده  انجام  عرف  و  از چارچوب شرع  خارج  رفتاری  کا، 
با  گذشته  روز  دو  آن طی  از  تصاویری  انتشار  که  است 

واکنش های زیادی روبه رو شده است. 
احمد شقاقی سال ها در مسوولیت نایب رئیسی فدراسیون 
مجمع  برگزاری  از  پس  اما  می کرد،  فعالیت  کاراته 

انتخابات، وی از این مسوولیت کنار رفت.

در فصل ورزش های زمستانی شاید مطرح شدن مسایل و 
مشکالت این ورزش ها و به نحوی حاشیه سازی در ارتباط با 
انتظار وجود  این وصف  با  باشد  امری طبیعی  آن  موضوعات 
ورزش ها  این  کار  میان دست اندر  در  قانونی  ورفتار  شفافیت 

-- همانند هر ورزش دیگر -- انتظاری طبیعی است. 
توجه  مورد  اسکی  فدراسیون  رییس  مصاحبه  مسیر،  این  در 
ایرنا و ایسنا قرار گرفته است. این مصاحبه بخشی از حاشیه ها 
را بر مال می کند و می توان منظر ماند که در پاسخ به پاسخ های 
رییس فدراسیون احتماال بخشی دیگر از مسایل روشن شود.

با هم متن این گفتگوها را از نظر می گذرانیم:
◄◄ عبدی افتخاری، رئیس فدراسیون اسکی  در مورد بدهی 

حسین  و  کیادربندسری  محمد  انتقادهای  و  فدراسیون  این 
بود  این  نداریم. حرف من  بدهی  ساوه شمشکی گفت: هیچ 
که با دو میلیارد بدهی فدراسیون را تحویل گرفتیم و این به 
دو سال پیش مربوط می شود و االن بدهی نداریم اما از این 
موضوع بد برداشت شد. هیچ حاشیه ای نداریم. از زمانی که 
افرادی می خواهند برای فدراسیون تصمیم  وارد اسکی شدم 
بگیرند اما اجازه این کار را نمی دهیم. حاشیه از طرف آن افراد 

است و ما کار خودمان را انجام می دهیم.
مربی  با  دربندسری  کیا  محمد  البته  افزود:  مورد  این  در  او 
تیم ملی یک  مورد حاشیه دارد. این اسکی باز ورزشکار ماست 
و قابل احترام است اما باید چارچوب مربی را رعایت کند و 
فرصت حل مشکالت  فدراسیون  گاهی  باشد.  تیم  فضای  در 
با  اختالفات  که  است  این  نگاهش  و  می آورد  وجود  به  را 
اما برخی دوستان هم پیشنهاد  نشست و مصالحه حل شود 
قبل  گذشته  سال  شود.  تشکیل  انضباطی  کمیته  که  دادند 
از اعزام به مسابقات قهرمانی جهان از محمد خواستم که با 
مربیش صحبت و از او عذرخواهی کند تا مشکالت حل شود 
و حاشیه درست نکند. وقتی خودش می خواهد حاشیه سازی 
واگذار  فدراسیون  به  اگر  موارد  این  بکنیم؟  باید  چکار  کند، 
انضباطی تشکیل و حکم صادر می شود. کمیته  شود کمیته 

انضباطی با کسی تعارف ندارد.
محمد  چندین بار  کرد:  بیان  اسکی  فدراسیون  رئیس 
کیادربندسری را نصیحت کردم اما گوش نداده است، افرادی 
که در بیرون دایره هستند، مانع می شوند که مربی و ورزشکار 

کار خود را انجام دهند. 
برایمان عزیز  حسین ساوه شمشکی و محمد کیادربندسری 
و قابل احترام هستند اما هر کاری چارچوبی دارد. ورزشکار 
باید ورزش کند، مربی مربیگری و من رئیس فدراسیون باید 
منابع الزم و ساختار را فراهم کنم، نباید برای همدیگر تصمیم 
بگیریم. فدراسیون اسکی در سه سال گذشته بر مبنای شرایط 
اجرا  را  برنامه  بیشترین  و  گرفته  را  منابع  بیشترین  مملکت 

کرده است.
ورزشکاران هم باید حواسشان به تمریناتشان باشد اما آن ها 
به  را  فدراسیون  و  دبیر  کردند،  مصاحبه  فدراسیون  علیه 
تمسخر گرفتند و حواشی ایجاد کردند که این روند درستی 
نیست. هر کسی باید کار خود را انجام بدهد، در فدراسیون 

هم به روی همه باز است. 
ورزشکار می گوید بیمه و حقوق می خواهم اما در کدام رشته، 
ندارد  المپیک  و  جهانی  جایگاه  گونه  هیچ  که  ورزشکاری 
ورزشکار سکوی جهانی  یک  گاهی  می گیرد؟  و حقوق  بیمه 
نگاه  او  به  وزارت  و  المپیک  ملی  کمیته  و  دارد  المپیک  و 
می کنند. ما هم  اگر دستمان باز باشد باید به ورزشکار بیمه 
نباید  ورزشکار  یک  اما  ماست  آرزوی  این  و  بدهیم  وحقوق 
برای فدراسیون تصمیم بگیرد. دوران ورزشکار ساالری تمام 
شده است.  مسخره کردن و در پیج شخصی علیه فدراسیون 
نوشتن، درست نیست. ورزشکار باید حرفش را در دفتر رئیس 
تا  بیایند  من،  چشم  روی  آن ها  همه  قدم  بزنند،  فدراسیون 

حرف بزنیم.
رئیس  و  دبیر  که  این  بدون  آن ها  افزود:  مورد  این  در  او 
فدراسیون متوجه شود مدارک تمدید کد فیز خود را می دهند 
ورزشکار  وقتی  است.  بدی  برخورد  خیلی  این  می روند  و 
می داند از او ناراضی هستم  باید به فدراسیون بیاید و حرف 
اما آن ها در فضای مجازی وانمود می کنند که دبیر و  بزنیم 

رئیس فدراسیون چیزی متوجه نمی شوند؛ کسی که 25 سال 
نمی داند؟  است، چیزی  کرده  کار  ورزش  مدیریت  فضای  در 
هم  بعد  نمی گویم  چیزی  اما  می شنوم  را  اهانت ها  این  تمام 
ادعا می کنند فدراسیون ماشین خاموشی است که هر روز به 
آیا واقعا این گونه است؟ اگر کسی اهل  انتهای دره می رود، 
فن باشد شرایط اسکی را متوجه می شود؛ بعد  از 20 سال، در 
سال قبل هیات های استانی 70 ست اسکی گرفتند و امسال 
بر  استان ها می روند. عالوه  به  100 ست می گیرند و مربیان 
این، المپیاد استعدادهای برتر برگزار شد و هر سه سال مربی 
خارجی داشتیم،  از نقطه ای شروع و به نقطه ای رسیدیم که  
االن ثمره اش را می بینیم. در این شرایط، ورزشکار رتبه یک 
ایران باید این حرف ها را بزند؟ ما هم حق داریم ناراحت شویم 

اما اسکی باید مسیر خودش را برود.
افتخاری با بیان این که مربی ساالری، ورزشکار ساالری، فرد 
باید  باید جمع شود، تصریح کرد:  و کمیته ساالری  ساالری 
دانش فنی را پای کار بیاوریم و همه با هم کار کنیم. دسته و 
گروهی ندارم و فقط دلم برای اسکی می سوزد. بررسی کنید 
المپیک و  بار  رئیس کمیته ملی  این سه سال چند  که در 
وزیر ورزش کنارمان آمدند، اعتبارات و  برنامه هایمان  به کجا 
رسیده و ساختارمان در فداسیون جهانی چگونه است؟ همه 
یک  در  من  وقت حضور  آن  و  می گذارند  کنار  را  موارد  این  
سمینار بازیچه دست دوستان می شود. هر رئیس فدراسیونی 
در سال 15 سفر خارجی دارد  اما من هر سال دو سفر رفتم.  
کسی  هر  هم  بعد  و  بزنیم  رو  در  رو  را  حرف هایمان  بیایید 

وظیفه خود را انجام دهد.
رئیس فدراسیون اسکی در ادامه به المپیک زمستانی جوانان 
لوزان اشاره و بیان کرد: هفت سهمیه تا االن قطعی شده است 
رشته صحرا  در  این سهمیه ها  زیاد شدن  یا  احتمال کم  که 
نوردی وجود دارد، اما در رشته کوهستان و آلپاین سهمیه ها 

قطعی شده است. 
اردوها باید همین شکل ادامه پیدا کند تا آمادگی ملی پوشان 
بتوانیم  که  پیشنهاد هستیم  دو  بررسی  در حال  حفظ شود. 
چارچوب  در  مسابقاتی  به  را  اسکی بازان  لوزان،  از  قبل 
برون مرزی  مسابقه  فضای  تا  کنیم  اعزام  همسایه  کشورهای 
را تجربه کنند. هنوز کشوری را انتخاب نکردیم اما این اعزام 
را به آقای صالحی امیری پیشنهاد دادیم و امیدوارم حمایت 

کنند.
افتخاری در مورد واگذاری پیست  اسکی دیزین به فدراسیون 
اسکی بیان کرد: نگاه شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی 
به  شمشک  و  دیزین  پیست  که  است  این  ورزش  وزارت  و 
داری  پیست  به  تمایلی  فدراسیون  شود.  واگذار  فدراسیون 
ندارد و باید بهره بردار داشته باشیم تا کار واگذاری را انجام 
دهیم اما به دو مشکل برخورد کردیم؛ اول این که دستگاه های 
نظارتی به نحوه واگذاری اشکال می گیرند و دیگر این که تا 
اکنون فرد واجد شرایطی نداشتیم که کار واگذاری را انجام 
دارد  استاندارد  خط  دو  دیزین  هم  استاندارد  نظر  از  دهیم. 
تا  می کند  تالش  ورزشی  اماکن  تجهیز  و  توسعه  شرکت  و 

استاندارد سایر خطوط را هم افزایش دهد.
◄◄ سخنان رییس فدراسیون اسکی کشور نشانگر پیشرفت 

ورزش ظاهرا پرهزینه اسکی در کشور است.
این ورزش در نقاط  از گسترش  این سخنان، به ویژه حاکی 
دیگری اضافه بر پایتخت هست. این کارها در هر صورت امر 
این  در  فدراسیون  بودن  فعال  تنها  شاید  اما  است  مبارکی 
نیز  اسکی  ورزش  در  اگر  می آید  بنظر  نباشد  کافی  زمینه ها 
بهره  و  حمایت  و  تربیت  در  خصوصی  بخش  حضور  شاهد 
همانند   -- کمبودها  و  اشکاالت  از  بسیاری  باشیم،  بردن، 

مساله حقوق و بیمه نیز رفع شود.
حاشیه های تمایل به عضویت در نهادهای برون مرزی

قدیم  از  اسکی،  که همانند  است  ورزش هایی  از  تنیس   ◄◄

میدانش برای برخی از افراد باز بوده است.
تا آنجا که مشخص هست، هزینه های این دو ورزش از عهده 
افراد معمولی بر نمی آید به همین دلیل عموما و اصوال، این 
دو ورزش در شرایط عادی به اصطالح چراغ خاموش می روند 
و جز در موارد خاص، حاشیه هایشان هم چندان به بیرون درز 

نمی کند ولی گاهی عوامل خاصی حاشیه ها را از زیر به سطح 
می کشاند. اخیرا در پی تغییر ریس فدراسیون تنیس و تعیین 
سرپرست برای آن و اقدامات سرپرست حاشیه ساز شده است!
باشگاه  توجه  مورد  تنیس  فدراسیون  پیرامون  جریانات 

خبرنگاران جوان و خبرگزاری مهر قرار گرفته است.
هم  با  رسانه ها  این  بیان  از  را  حاشیه ها  این  بازتاب 

بخوانیم:
◄◄ به گزارش خبرنگار گروه ورزش باشگاه خبرنگاران جوان؛ 

شنیده می شود، احمد نامنی سرپرست فدراسیون تنیس که 
بدنه فدراسیون  اساسی در  تغییرات  به  ماه دست  از شهریور 
مدیره  هیات  انتخابات  در  دارد  قصد  است،  زده  تنیس 

کنفدراسیون تنیس آسیا شرکت کند.
سابق  رئیس  شایسته  مجید  این  از  پیش  که  انتخاباتی 
نامنی به  ایران در این مجمع بود و حاال  فدراسیون نماینده 
عنوان سرپرست فدراسیون قصد دارد تا در این انتخابات به 

عنوان نماینده ایران شرکت کند.
نامنی پیش از این خبر داده بود که قصد ندارد تا در انتخابات 
انتخابات آسیا  نامزدی در  اما  فدراسیون تنیس شرکت کند. 

نشان از برنامه بلند مدت وی برای حضور در تنیس دارد.
کامیار کیمیائی دبیر سابق فدراسیون تنیس در خصوص این 
انتخابات  زمان  االن  بعید می دانم که  بیان کرد:  نامنی  اقدام 
اعضای هیات مدیره کنفدراسیون باشد، اما من فکر می کنم 
است قصد  تنیس کشور  اول  این که شخص  دلیل  به  نامنی 
دارد تا با هماهنگی شایسته که سمتی در تنیس ندارد پا در 

این انتخابات بگذارد.
آسیا  تنیس  کنفدراسیون  انتخابات  برای  او  اگر  داد:  ادامه  او 
نامزد شود شاید برنامه ای بلند مدت برای حضور در فدراسیون 

تنیس کشور داشته باشد.
دبیر کل  فرشاد صفتی  و  تنیس  فدراسیون  نامنی سرپرست 
و  نداشته  خاصی  نظر  اظهار  باره  این  در  هنوز  فدراسیون 

واکنشی نشان ندادند.
◄◄ در این رابطه، گزارش خبرگزاری مهر با نقد تندی همراه 

اقدام برای  است و بنظر می رسدنظر این رسانه آن باشد که 
نامزدی در شرایطی که سرپرست دارد، بهره بردن از موقعیت 
تازه باشد که می خواهد از آن برای عرضه خود استفاده کند. 

با هم نقد این رسانه را بخوانیم:
◄◄ مهر می نویسد؛ پس از آن که مجید شایسته از ریاست 

را  نامنی  احمد  ورزش  وزارت  رفت،  کنار  تنیس  فدراسیون 
و  برگزاری مجمع  زمینه  تا  انتخاب کرد  عنوان سرپرست  به 

انتخاب رئیس چهار سال آینده را فراهم کند. 
اما حضور نامنی در فدراسیون تنیس با حاشیه هایی همراه شد 
که این فدراسیون را به یکی از پرحاشیه ترین فدراسیون های 
منفی  درشت  و  ریز  خبرهای  روز  هر  و  کرد  تبدیل  ورزشی 

از تصمیمات اشتباه مسووالن آن در رسانه ها منتشر می شد.
برای  کرد  تاکید  گفتگویی  در  نامنی  احمد   که  آن  از  پس 
معرفی نماینده ایران در انتخابات تنیس آسیا به جمع بندی 
نرسیده است، خبرگزاری مهر گزارشی را منتشر کرد که طی 
آن نام احمد نامنی به عنوان نماینده  ایران به کنفدراسیون 

آسیا اعالم شده بود.
پس از انتشار این گزارش، روابط عمومی فدراسیون تنیس در 
اقدامی غیرحرفه ای و به دور از صداقت خبر فوق را تکذیب 
کرد. این در حالی بود که نامه ارسالی کنفدراسیون آسیا در 
اختیار  مهر بود و در متن گزارش هم قید شده بود که احمد 

نامنی نفر دوم لیست است!
فدراسیون  عمومی  روابط  نیست  نامه، مشخص  این  وجود  با 
تنیس چه چیزی را تکذیب کرده است؟ به نظر می رسد این 
فدراسیون از چاله به چاه افتاده و به جای این که اشتباهاتش 
قصد  باشد،  داشته  امور  کردن  درست  در  سعی  و  بپذیرد  را 
دارد تیشه به ریشه این رشته بزند و تا مشخص شدن رئیس، 

چیزی به اسم فدراسیون باقی نگذارد.
◄◄ انعکاس این اقدامات نشان از آن دارد که هنوز در بخشی 

از نهادهای رسمی، روابط عمومی هیچ نقش تخصصی ندارد و 
بیشتر قبل از هر تحلیلی، تکذیب را ترجیح می دهد که گاهی 

به جای رفع حاشیه، خود حاشیه ساز است.

مدال آوری پدر و دختر ایرانی
 

علیرضا و پارمیش شیخ االسالمی در مسابقات وزنه 
برداری مسترز قبرس روی سکو قرار گرفتند.

 مسابقات وزنه برداری مسترز قبرس در 2 بخش مردان 
و زنان و در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگساالن 

و هم چنین در بخش پیشکسوتان برگزار شد.
علیرضا شیخ االسالمی که قبال رئیس کمیته پیشکسوتان 
فدراسیون وزنه برداری بود، به همراه دخترش پارمیش 
و  پدر  و  مسابقات شرکت کرده  این  در  االسالمی  شیخ 

دختر موفق به کسب مدال شدند.
المللی  بین  مدال  اولین  االسالمی،  پارمیش شیخ  مدال 

بانوان وزنه بردار ایران محسوب می شود.

سود آورترین باشگا های جهان در 
بازار نقل و انتقاالت

 
انتقاالت  و  نقل  بازار  به  هنگفت  پول های  ورود 
شده  باعث  جهان  فوتبال  اخیر  فصل های  در  بازیکنان 

برخی از تیم ها سود فراوانی کنند.
 سایت »وان فوتبال« اسامی 15 باشگاهی را که طی 10 
سال اخیر بیشترین سود را از نقل و انتقاالت بازیکنان 
بنفیکا  فهرست  این  اعالم کرد که در صدر  اند،  داشته 

لیسبون پرتغال قرار دارد.
برای  حاضر  حال  در  مادرید  رئال  که  می شود  گفته 
کیلیان امباپه از پاری سن ژرمن پیشنهاد 400 میلیون 
یورویی را در نظر دارد. مبلغی که چندی پیش آرمانی 
و  نقل  بازار  در  چیز  همه  اکنون  اما  می رسید.  نظر  به 
انتقاالت امکان پذیر است.اما نه تنها باشگاه هایی وجود 
دارند که پول خرج می کنند، بلکه تیم هایی نیز هستند 

که مرتبا سود های کالنی می کنند.

سیاوش بهبود یدو کلمه حرف ورزشی

فصل اسکی،فصل حاشیه برای اسکی
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در آالنیا برای جذب گردشگر بیشتر، یک کار ویژه 
اولین  و  گرفته  صورت  دریا  به  معلولین  دسترسی 
آسانسور دریایی ترکیه برای معلولینی که می خواهند 
در ساحل رنگین کمان آالنیا شنا کنند در سواحل آن 

تعبیه شده است.
گردشگری  شهر  "آالنیا  شعار  با  آالنیا  شهرداری 
دسترس پذیر" اقداماتی را در ساحل عمومی رنگین 
افزایش  را  آن  دسترس پذیری  که  داده  انجام  کمان 
داده است؛ یکی از این اقدامات احداث اولین آسانسور 
معلول  افراد  است.  بوده  ترکیه  در  دریایی  خودکار 
فردی  همراهی  و  پشتیبانی  به  نیاز  بدون  می توانند 
در  تماما  آسانسور  کنترل  و  شوند  دریا  وارد  دیگر، 

اختیار خود فرد است. 
که  است  شده  طراحی  ای  گونه  به  دریایی  آسانسور 
به راحتی قابل جدا شدن است تا در ساختار طبیعی 
فصل  از  قبل  آن  و سکوی  نکند  ایجاد  تغییر  ساحل 
زمستان  و  پاییز  فصل  در  و  می شود  نصب  تابستان 
این فصول عمال هیچ کس  زیرا در  برداشته می شود 

نمی تواند در دریای سرد شنا کند. 
دسترس پذیر  اتاق های  بیشترین  که  است  آن  جالب 
ترکیه در آالنیا قرار دارد. با توجه به این که تالش های 
آالنیا برای مناسب سازی تقریبا از سال 2003 شروع 
اتاق های  تعداد  بیشترین  شاهد  اکنون  است،  شده 
دسترس پذیر ترکیه در آالنیا هستیم. هم چنین کسب 
جاهای  از  بیشتر  شهر  این  در  گردشگری  کارهای  و 
توجه  مختلف  گروه های  مناسب  خدمات  به  دیگر 

می کنند. 
پروژه "جهانگردی برای همه" که سازمان های محلی  
توسط  می کند،  کار  آن  روی  بر  مدت هاست  آالنیا 
وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه  نیز پشتیبانی شده 
است و در نهایت  به عنوان الگوی خوبی از اقدامات 

نمونه در سراسر کشور ترکیه  از آن یاد می شود.
از  حمایت  به  مربوط  مقررات  طبق  آالنیا  شهرداری 
حقوق معلولین و قوانین مناسب سازی در کلیه مناطق 
تجاری و پروژه های ساخت مسکن و زیرساخت های 
در  تا  می دهد  انجام  منظمی  بازرسی های  شهری 

طوالنی مدت به هدف و شعار خود برسد. 
تجهیزات  تمام  است  توانسته  تاکنون  شهرداری  این 
شهری، ساختمان ها، پارک ها را بدون مانع برای افراد 
دارای معلولیت مناسب سازی کند. این اتفاق هم برای 
و  می شود  رفاه  و  راحتی  سبب  آالنیا  شهر  ساکنین 

هم می تواند ساالنه گردشگران زیادی را به این مقصد 
جذب کند. 

که  است  آالنیا  قلعه  آالنیا،  شهر  جاذبه های  از  یکی 
در سال 1226 میالدی ساخته شده است. این اولین 

قلعه دسترس پذیر برای معلولین در ترکیه است. قلعه 
واکر  چرخدار،  صندلی  کنندگان  استفاده  برای  آالنیا 
با  افراد  برای  و هم چنین  کودک  کاالسکه  و  عصا  و 
اختالالت شنوایی و بینایی، مناسب سازی شده است. 
تمام مسیر با رمپ های مناسب هموار شده است. حتی 
ایستگاه های شارژ باتری ویلچر هم در شهر وجود دارد  
که کاربران می توانند از آن ها استفاده کنند و با خیال 

راحت مسافت های بیشتری در شهر تردد کنند. 
 ENAT عضو  باشدکه  می  ترکیه  شهر  اولین  آالنیا 
در  کاماًل  جهانی  ایجاد  برای   تالش  با  زیرا  است. 
دسترس، شهرداری آالنیا در سال 2013 به عضویت 
تا  درآمد  ترکیه  شهر  اولین  عنوان  به   -  -  ENAT
بتواند با جامعه مدنی و متخصصان این حوزه ارتباط 
نزدیک تری برقرار کند و نمونه های خوبی را از طریق 

انتقال نوآوری  به آالنیا بیاورد.
از دیگر اقدامات مهم کشور ترکیه در توسعه گردشگری 
دسترس پذیر دادن تخفیف 20% در بیشتر پروازهای 
داخلی هواپیمایی ترکیه و تخفیف %25 در پروازهای 
بین المللی به مسافرانی است که حداقل معلولیت %40 
دارند و در بعضی موارد به همراهان این مسافران نیز 

تحفیفی ارائه می شود. 
بیشتر  در  تخفیف   %20 با  ترکیه  هواپیمایی  شرکت 
پروازهای داخلی و 25% در کرایه های بین المللی، به 
مسافرانی که حداقل 40% معلولیت دارند و در بعضی 
موارد به همراهان خود ارائه می دهد. شرکت های بزرگ 
اتوبوسرانی و کشتی های تفریحی نیز اغلب تخفیف های 

اینچنینی ارائه می دهند.
قطارهای پر سرعت بین استانبول، اسکی شهیر، قونیا 
و آنکارا با باالبرهای مناسب برای افرادی که از ویلچر 
به  دسترسی  است،  دسترس پذیر  کنند  می  استفاده 
سکو ها  و توالت فرنگی نیز مناسب است. با این حال، 
در بسیاری از قطارهای قدیمی که در دیگر مسیرهای 
سوار  راه  تنها  هنوز  می دهند،  خدمات  ترکیه  کشور 
شدن مسافرین پله است و این یعنی زحمت دوچندان 
برای معلولین و خدمه قطار برای سوار و پیاده کردن 

فرد دارای معلولیت. 

اتوبوس های  همان  یا  دریایی  مسافربری  کشتی های 
می کنند  عبور  مرمره  دریای  از  که  استانبول،  دریایی 
و از استانبول به سمت بسفر حرکت می کنند ، به طور 
کلی در دسترس هستند. مترو شهرهای آنکارا و ازمیر 

نیز در دسترس هستند. 
در ترکیه سازمان هایی متولی امور گردشگری دسترس 

به  خدمات  دهنده  ارائه  سازمان ها  این  هستند.  پذیر 
گردشگران معلول هستند. تعدادی از این سازمان ها را 
دراین جا معرفی می کنم. با مراجعه به وبسایت آن ها 
می توانید اطالعات بیشتری از خدماتشان کسب کنید.

"www.accessibleturkey.org" طیف گسترده ای 
از تورهای گردشگری  چند روزه و روزانه برای افرادی 
هم  می دهد.  ارائه  را  می کنند  استفاده  ویلچر  از  که 

چنین خدمات رزرواسیون اتاق و  ترانسفر.
"www.hotel-rolli.de" اقامتگاهی در آنامور است 
که به طور ویژه برای افراد با مشکالت حرکتی طراحی 

شده است.
پیاده  تورهای   "www.mephistovoyage.com"
از  کنندگان  استفاده  برای  را  کوهنوردی  و  روی 
ویلچر در مناطق کوپادوکیا و کوه های توروس برگزار 
می کنند. این گروه تجهیزات خاصی دارد که این تجربه 

را برای همه امکان پذیر می کنند. 
 "www.turkeyaccessibletravel.com "
ترانسفر های فرودگاهی مناسب افراد معلول ، خدمات 
این  خدمات  از  ازمیر  و  استانبول  در  شهری  تورهای 

سازمان است.

ابراهیم کاظمی مومن سرایی رئیس دبیرخانه ستاد 
گفت:  بهزیستی  مناسب سازی  هماهنگی  و  پیگیری 
سازمان  ستاد،  این  جلسه  هفتمین  مصوبه  اساس  بر 
های  تمام مجتمع  ای،  نقل جاده  و  و حمل  راهداری 
بین راهی را ملزم کرده است نسبت به مناسب سازی 
اقدام  معلولیت  دارای  افراد  استفاده  برای  اماکن  این 
مناسب  مشکالت  مهمترین  از  یکی  افزود:  کنند.وی 
افراد  استفاده  برای  بین راهی  مجتمع های  در  سازی 
نیاز  که  است  بهداشتی  سرویس های  معلولیت،  دارای 

به مناسب سازی دارند.

مناسب   هماهنگی  و  پیگیری  ستاد  دبیرخانه  رئیس 
سازی بهزیستی ادامه داد: همچنین اماکن گردشگری 
و هتل ها نیز باید به گونه ای مناسب سازی شوند که 

همه افراد بتوانند از آن استفاده کنند.
شماره  با  معبر  سامانه  گفت:  سرایی  مومن 
در  مردمی  شکایات  دریافت  آماده   3000012322
زمینه مناسب سازی است و تاکنون مواردی از شکایت 

ها به مجتمع های بین راهی اختصاص داشته است.
هفتمین  مصوبات  اساس  بر  شد:  یادآور  سرایی  مومن 
جلسه ستاد پیگیری و هماهنگی مناسب سازی، الزامات 
مناسب سازی به مباحث مقررات ملی ساختمان اضافه 
حسن  بر  نیز  مهندسی  نظام  سازمان  و  شد  خواهد 

اجرای آن نظارت می کند.

ترویج گردشگری قابل دسترس
 

در بخش مناسب سازی تاسیسات گردشگری کشور 
در  فعال  تشکل های  با  بسیاری  نشست های  کنون  تا 
حوزه معلولین به منظور آسیب  شناسی و امکان  سنجی 
جانبازان(  و  معلولین  ویژه  )تورهای  پاراتورها  اجرای 
همکاری  سند  امضای  استناد  به  و  است  گرفته  صورت 
میان وزارت میراث فرهنگی و سازمان جهانی گردشگری 
)UNWTO( تعامل در زمینه تحقق ترویج گردشگری 

قابل دسترس در دستور کار قرار گرفته است.
وزارت  گردشگری  معاونت  عمومی  روابط   گزارش  به 
میراث  فرهنگی، براساس مفاد یکی از مصوبات نخستین 
توافق می شود وزارت  جلسه کارگروه تخصصی مشترک 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هنگام صدور 
یا تمدید مجوز فعالیت تمام تاسیسات، متقاضیان را به 
دسترس  جهت  فعالیت  محل  ساختمان  مناسب سازی 

 پذیری معلولین و سالمندان تشویق کند.

دسترس پذیری با ایجاد تاسیسات 
گردشگری

از  فرهنگی  میراث  وزارت  گردشگری،  معاون 
مناسب سازی تاسیسات گردشگری برای توانیابان خبر 
مجوز  تمدید  یا  صدور  هنگام  متقاضیان  گفت:  و  داد 
فعالیتشان به مناسب سازی ساختمان ها جهت دسترس 

 پذیری معلوالن و سالمندان تشویق خواهند شد.
مشترک  کارگروه  جلسه  نخستین  در  تیموری،  ولی 
ابراهیم  حضور  با  که   -- مناسب سازی  ستاد  دبیرخانه 
کاظمی مومن سرایی، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی و 
تشریح  شد، ضمن  برگزار  کشور  مناسب سازی  پیگیری 
قانون   2 ماده  طبق  گفت:  موضوع  این  قانونی  پشتوانه 
 1396  /12  /20 مصوب  معلوالن -  حقوق  از  حمایت 
سازمان ها،  وزارتخانه ها،  کلیه  اسالمی-  شورای  مجلس 
و  عمومی  نهادهای  و  دولتی  شرکت های  و  مؤسسات 
انقالبی موظف اند در طراحی، تولید و احداث ساختمان ها 
و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل 
برای  آن ها  از  بهره مندی  و  دسترسی  امکان  که  نمایند 
گردد،  فراهم  افراد  سایر  همچون  معلولیت  دارای  افراد 
معاونت  کار  دستور  در  ضوابط  تدوین  و  بازنگری  لذا 
برنامه های مرتبط  و  فعالیت ها  و  قرار گرفت  گردشگری 

نیز وارد فاز برنامه ریزی و  اجرایی شد.

انتشارآیین نامه معافیت حق بیمه 
معلولین

از  حمایت  قانون   "13" ماده  اجرایی  آیین نامه 
حقوق معلوالن در روزنامه رسمی منتشر شد

کار  مالیاتی  معافیت  نحوه  خصوص  در  آیین نامه  این 
افراد  خود،  کار  و  کسب  مراکز  در  که  است  فرماهایی 

معلول را استخدام می کنند.
** متن آیین نامه به این شرح است:

هیأت وزیران در جلسه 8/8/1398 به پیشنهاد مشترک 
بهزیستی  اجتماعی و سازمان  رفاه  و  تعاون، کار  وزارت 
به  و  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  همکاری  با  کشور 
حقوق  از  حمایت  "13" قانون  ماده  تبصره  استناد 
معلوالن ـ مصوب 1396ـ آیین نامه اجرایی ماده یادشده 

را تصویب کرد.
این آیین نامه کالدارای 8ماده، 4تبصره و 13بند است 
و  کارفرماها  معافیت  شرایط  و  نحوه  آن،  براساس  که 

خویش فرمایان مشخص شده است.
قانون  به دنبال تصویب  نامه اجرایی  گفتنی است آیین 
ماده  تنظیم شده است. در  و  تدوین  ازمعلوالن  حمایت 
13 این قانون بر معافیت کارفرمایانی که فرد معلول را 

بکار می گیرند تاکید شده است.

گردشگری دسترس پذیرشمیم عطایی

"سواحل رویایی دسترس پذیر"
]دسترس پذیری در ترکیه[

 --- الزام به مناسب سازی ---
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اقتصاد  از  میلیارد دالر  آلودگی هوا ساالنه 225 
نیز هر سال  ایران  اقتصاد  از بین می برد.  را  جهان 
2.3 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به دلیل 

آلودگی هوا از دست می دهد. 
»هیچ کس از آلودگی هوا ایمن نیست. سازمان ملل 
در روز جهانی محیط زیست هشدار داد که از هر 10 
نفر روی زمین، 9 نفر هوای آلوده تنفس می کنند. 
بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، این مساله 
هر سال  تبدیل شده است.  مرگ  بحران جهانی  به 
جان شان  هوا  آلودگی   اثر  بر  نفر  میلیون   7 حدود 
را از دست می دهند. سوزاندن سوخت های فسیلی 
اصلی  عامل  صنعت،  و  حمل ونقل  انرژی،  برای 

آلودگی هواست. 
همان طور که عامل گرم شدن زمین و انتشار کربن 
جهانی  مجمع  هستند.«  فسیلی  سوخت های  نیز، 
اقتصاد، چنین از آلودگی هوا و خطرات آن می نویسد. 

بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، آلودگی  هوا 
می کشد؛ به  مرگ  کام  به  را  نفر   800 ساعت  هر 
به  را  خود  جان  نفر   13 دقیقه  هر  دیگر،  بیانی 
آلودگی  می دهند.  دست  از  هوا  آلودگی  خاطر 
میلیون  باعث مرگ 3.8  نیز هرسال  هوای خانگی 
کشورهای  در  نیز  مرگ ها  این  اغلب  می شود.  نفر 
در حال توسعه اتفاق می افتد. 60 درصد آن  نیز در 

میان زنان و بچه هاست. 
93 درصد از کودکان جهان، در مناطقی که هوایشان 
آلوده است، زندگی می کنند. 97 درصد از شهرهای 
متوسط،  و  پایین  درآمد  دارای  کشورهای  در  جهان 
برای  را  بهداشت  جهانی  سازمان   دستورالعمل های 
کشورهایی  در  نمی کنند.  رعایت  هوا  کیفیت  سطح 
را  دستورالعمل ها  این  درصد   26 نیز،  باال  درآمد  با 

اجرا نکرده اند. 
تولید  از  درصد   5 سال  هر  هوا  آلودگی  آمریکا،  در 
ناخالص داخلی این کشور را از بین می برد. این رقم 

در سال 2014، برابر با 790 میلیارد دالر بود.

بانک جهانی نتایج تحقیقاتی با عنوان »گزارش 2019 
وضعیت هوای جهان« رابه تازگی منتشر کرده است. 
این تحقیقات نشان می دهد که 4 میلیارد نفر از مردم 
جهان در شرایط آب و هوایی ناسالم زندگی می کنند. 
بر اساس این تحقیق، ایران نیز یکی از کشورهایی با 

بیشترین میزان آلودگی هوا به شمار می آید. 
»مطالعات  می نویسد:  گزارشی  در  تایمز  نیویورک  
زیادی اثبات می کنند که آلودگی هوا، روی آموزش 
زمانی که  دارد.  اثر مستقیم  اقتصادی  و درآمدهای 
و  مدرسه  در  خوب  عملکرد  باشد،  بد  فردی  حال 
دانشگاه، یا در محیط کار با اختالل مواجه می شود. 
از  می دهد.  کاهش  را  بهره وری  اختالل،  همین 
به  کار  و  مدرسه  در  فرد  عملکرد  اگر  دیگر،  طرفی 
دلیل مشکالت سالمت ایجاد شده باشد، تهدید آن 
بلندمدت است و روی بهره وری آموزشی و اقتصادی 

اثر بلند مدت دارد.« 
از  یکی  هوا  فزاینده  آلودگی  اخیر،  سال های  طی 
این  بوده است.  جهان  کل  چالش های  اصلی ترین 
انسان ها را درگیر  چالش تنها سالمت و جان فردی 
اقتصاد  از  دالر  میلیارد   225 ساالنه  بلکه  نمی کند 
نیز  را  آسیب  بیشترین  می برد.  بین  از  نیز  را  جهان 

کشورهای جنوب آسیا تجربه می کنند. 
اقتصاد  و  همکاری  سازمان  جدید  مطالعات 
بین المللی نیز درباره آلودگی هوا و اثرات اقتصادی 
از  میلیاردها دالر  داده است که هر سال  نشان  آن، 
بین می رود  از  آلودگی هوا  به خاطر  اقتصاد جهان 

و حجم آن تا سال 2060، چندین برابر خواهد شد. 
سالمتی  روی  هوا  می نویسد:»آلودگی  سازمان  این 
ترتیب،  به همین  اثر می گذارد.  و کشاورزی  انسان 
دهه های  در  می کند.  ایجاد  را  اثرات  از  طیفی 
پیش رو، این اثرات گسترده تر خواهد شد. افزایش 
افزایش  به  انرژی  تقاضای  و  اقتصادی  فعالیت های 
شدید آلودگی هوا منجر خواهد شد. افزایش میزان 
انتشار اوزون و PM2.5 تاثیرات جدی روی اقتصاد 
هزینه های  که  می شود  برآورد  داشت.  خوداهد 
آلودگی هوا تنها در منطقه OECD از 21 میلیارد 
دالر در سال 2015 به 176 میلیارد دالر در سال 
تعداد   2060 سال  در  چنین  هم  برسد.   2060
روزهای از دست رفته کار به خاطر آلودگی هوا که 
روی بهره وری نیروی کار اثر مستقیم دارد، به 3.7 

میلیارد در سطح جهان می رسد.
در ایران مطالعات دقیقی برای برآورد هزینه اقتصادی 
آلودگی هوا انجام نشده  است. محسن طباطبایی، دبیر 
انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفته بود که هزینه 
آلودگی هوای تهران در سال 91، بر اساس واقعی سازی 
میلیون  و 670  میلیارد  هزار  تورم، 6  نرخ  با  قیمت ها 

تومان برآورد شده بود. 
بانک جهانی سال 2016، اعالم کرده بود که هر سال 
به  خاطر  ایران  داخلی  ناخالص  تولید  از  درصد   2.3
آلودگی هوا از بین می رود و 21 هزار نفر به خاطر این 
آلودگی جان خود را از دست می دهند. هم چنین  بر 
اساس گزارش بانک جهانی، آلودگی هوا برای خاورمیانه 
و شمال آفریقا 9 میلیارد دالر هزینه به دنبال دارد که 

بیشترین آن، متوجه ایران و مصر است. 
وقت  مدیرعامل  حسینی،  وحید  نیز   96 ماه   آبان 
بود:  گفته  تهران  هوای  کیفیت  کنترل  شرکت 
 12 بین  تهران  هوای  آلودگی  اقتصادی  »هزینه 
گفت  می توان  و  است  تومان  میلیارد  هزار   15 تا 
اقتصادی  هزینه  شهرداری  بودجه  معادل  پایتخت 

آلودگی هوا را می دهد.«

ثبات نسبی به اقتصاد ایران بازگشت
در  نسبی  ثبات  گفت:  مرکزی  بانک  رییس 
از  سال  یک  که  بازگشت  ایران  اقتصاد  به  شرایطی 
شروع جنگ اقتصادی و تحریم بانکی و صادرات نفت 
کشور  اقتصاد  فروپاشی  هدف  با  آمریکا  توسط  ایران 

می گذرد.
صفحه  ،در  پیش  دوشنبه  روز  همتی«  »عبدالناصر 
اینستاگرم نوشت:  اجتماعی  شبکه  در  خود  شخصی 
امروز 13 آبان 98 و یک سال از شروع جنگ اقتصادی 
آمریکا  توسط  ایران،  نفت  صادرات  و  بانکی  تحریم  و 
می گذرد، آن روزها پیش بینی یک سال بعد مشکل و 

تاحدی نگران کننده بود.
وی در ادامه می افزاید: آمریکا با تداوم یک سال فشار 
حداکثری به هدف اصلی خود که از فروپاشی اقتصاد و 

در نهایت به زانو درآوردن ایران بود نرسید.
رییس بانک مرکزی با اشاره به کاهش نرخ ارز نوشت: 
نرخ ارز، که خود آمریکایی ها از آن به عنوان شاخص 
مهم تاثیر فشار یاد می کردند، از 14 هزار و 350 تومان 
در 13 آبان سال گذشته به 11 هزار و 300 تومان در 
قدرت  افزایش  درصد   21 یعنی  رسید   98 آبان   13

پول ملی.
در  اخالل  و  ارز  نرخ  تغییر  از  ناشی  تورم  افزود:  وی 
بخش خارجی اقتصاد، فشار زیادی به اقتصاد ایران،  به 
خصوص اقشار با درآمد پایین و ثابت وارد کرد و رفاه 
که  دید  آسیب  تحریم  بابت  از  مردم  از  مهمی  بخش 

نیاز به ترمیم دارد.
اقتصاد  به  نسبی  ثبات  نهایت  در  تصریح کرد:  همتی 
تورم  همچون  اقتصادی  مهم  شاخص های  و  برگشت 

و رشد غیرنفتی به آرامی در مسیر بهبود قرار گرفت.
بایستی  اقتصاد  در  تالش ها  حاال  از  کرد:  تاکید  وی 
ناخالص داخلی و رونق  ثابت  بر رشد تشکیل سرمایه 
ایمن  اتکا بودجه دولت به نفت و  تولید ملی، کاهش 
و  نفتی  درآمدهای  نوسانات  به  نسبت  اقتصاد  سازی 
سرعت به روند اصالح نظام بانکی کشور متمرکز شود.

بدهی کارت های بازرگانی یک بار 
مصرف

مبلغ فرارمالیاتی در حوزه کارت های بازرگانی به 
رقم 28 هزار میلیارد تومان رسیده است.

سازمان  حقوقی  مدیرکل  ریاحی  میر  تاج  حسین   
میلیارد  هزار   28 رقم  درباره  کشور  مالیاتی  امور 
در  فرارمالیاتی  مقدار  این  گفت:  مالیاتی  فرار  تومان 
حوزه کارت های بازرگانی با جمع جریمه ها و معوقات 

محاسبه شده است.
ریاحی با بیان این که مبلغ اصلی فرار مالیاتی حدود 
افزود: اگر قواعد صدور  10 هزار میلیارد تومان است، 
دچار چالش  امروز  می شد  رعایت  بازرگانی  کارت های 
بازرگانی  کارت های  میلیاردی  هزار  ده ها  مالیاتی  فرار 

یک بار مصرف نبودیم.
وی با بیان این که عامه مردم از پرداخت مالیات فرار 
نمی کنند، گفت: حاکمیت و سازمان امور مالیاتی کشور 
با استقرار سیستم های جدید، اجازه فرار مالیاتی را هم 

نخواهد داد.
ریاحی از هوشمند سازی نظام مالیاتی گفت و افزود: 
بیشترین مبلغ فرار مالیاتی مربوط به پیش از هوشمند 
سازی نظام مالیاتی است، نگرانی مردم از تبعیض و بی 

عدالتی است.
تلفنی  ارتباط  نیزدر  اقتصادی مجلس  عضو کمیسیون 
و  قیمت ها  بر  امکان سرکشی  که مجلس  این  بیان  با 
کنترل فرار مالیات ها را ندارد، گفت: مراجع ذی ربط 
مانند اتاق بازرگانی مسوول کنترل کارت های بازرگانی 
و  نامه  آیین  یک  بازرگانی  کارت های  صدور  است. 

بخشنامه درون سازمانی است، یک قانون نیست.
با قاچاق  دراین ارتباط تلفنی، سخنگوی ستاد مبارزه 
بازرگانی متصدی صدور  اتاق  این که  بیان  با  کاال هم 
کارت های بازرگانی است، گفت: اتاق بازرگانی بر اساس 
گرفتن  صالحیت  کسانی  چه  کند  بررسی  باید  قانون 

کارت های بازرگانی یک بار مصرف را دارد یا خیر.
وی گفت: از سیزده شرط برای گرفتن کارت بازرگانی 

7 شرط قابل استعالم و اعتبار سنجی نیست.
استعالم  به  دسترسی  بازرگانی  اتاق  افزود:  دهقانی نیا 
سیستمی کارت پایان خدمت، مدرک دیپلم متوسطه و 

یا چک برگشتی را ندارد.

وزیر نیرو به تصویب طرحی سه ساله در ارتباط 
با سازگاری با کم آبی اشاره کرد و گفت:  در این 
طرح قرار است به گونه ای رفتار شود تا کشت برنج 

تنها در استان های شمالی متمرکز شود.
»رضا اردکانیان« روز چهارشنبه در حاشیه جلسه 
که  این  بیان  با  خبرنگاران  در جمع  دولت  هیات 
جهاد  وزارت  که  الگوی کشت  بابرنامه  ارتباط  در 
کشاورزی دارد و به دنبال اجرای آن است،  هیات 
دولت مصوبه ای داردکه براساس آن، یک برنامه 3 
ساله در کارگروه ملی سازگاری با کم آبی تصویب 
شد که استانداران موظف به همکاری برای اجرای 
تامین  بر  عالوه  سال،   3 دراین  تا  هستند  آن 
نیز مورد  امنیت غذایی  معیشت کشاورزان، بحث 

توجه قرار گیرد.
اردکانیان با اشاره به این که پیش بینی هواشناسی 
گفت:  است،   نرمال  پاییز  فصل  در  بارش ها  برای 
بارش ها در این فصل، معادل متوسط بلندمدت 35 
نیز  بود و حجم خالی مخازن سدها  ساله خواهد 

مناسب است.
شرایط  زمستان  برای  هواشناسی  کرد:  تاکید  وی 
کرده  پیش بینی  نرمال  به  نسبت  بارش تری  کم 
دقت  با  می توان  برویم  جلوتر  که  مقدار  هر  البته 

بیشتری پیش بینی ها را انجام داد.
وزیر نیرو ادامه داد: عالوه بر آن که آمادگی ها را 
فراهم می کنیم، بحث الیروبی ها و آزادسازی حریم 

و بسترها نیز مهم است.
به گفته اردکانیان، حدود 7 هزار و 500 کیلومتر 
قرار  اولویت  در  کشور  داخل  اصلی  رودخانه های 
مورد  توجهی  قابل  مالی  منابع  رو  همین  از  دارد 

نیاز است.
کلیومتر   100 و  شامل  هزار  را  اول  اولویت  وی 
این  از  توجهی  قابل  حجم  گفت:  و  دانست 
هیات  در  چنین  هم  است.  شده  انجام  میزان 

برای  تومانی  میلیارد  اعتبار 170  توانستیم  دولت 
سرعت دادن به تکمیل سد »نرم آب« در گلستان 

اختصاص دهیم.
اردکانیان افزود: به مدار آمدن این سد و طرح های 
مشابه آن، حجم کنترل سیالب را افزایش می دهد.

وی به استقرار ستادی در شرکت  مدیریت منابع 
آب اشاره کرد و گفت:  این ستاد شرایط بارندگی و 

رودخانه های کشور را روزانه پایش می کند.
وزیر نیرو تاکید کرد: دیروز و امروز در خوزستان 
همایشی تحت عنوان »سیالب 97-98 اگر تکرار 
از  سیالب  با  مقابله  برای  و  شد  برگزار  شود؟« 
استفاده  تجربی کشور  و  علمی  فنی،  ظرفیت های 

خواهیم کرد.
معظم  رهبر  که  همانطور  داد:  ادامه  وی 
انقالب تاکید کرده اند، سیالب باید برای ما منفعت 
خسارات  یا  و  باشیم  نداشته  خساراتی  و  باشد 

حداقلی باشد.

سیالب  درس های  که  این  به  اشاره  با  اردکانیان 
گذشته مورد توجه است، افزود: هم چنین کسانی 
که تعرض به حریم و بستر رودخانه ها دارند باید 
باال  با دستگاه های محلی  را  سطح همکاری خود 

ببرند تا از این بابت خسارتی ایجاد نشود.
وی گفت: بررسی اثر بارش ها بر روی حجم ذخایر 
هر  حال  این  با  است  زمان  نیازمند  زمینی،  زیر 
چقدر پوشش سطح خاک بیشتر باشد، زمان نفوذ 
شسته  خاک  شده،   بیشتر  زمین  در  ها  آب  روان 
نمی شود و سیالبی اتفاق نخواهد افتاد بنابراین این 

موضوع کاری چند وجهی است.
-- ب  الف  هرهفته؛  کمپین  داد:  ادامه  نیرو  وزیر 
-- ایران وظیفه دارد وعده ای که کرده عمل کند و 
هر هفته در یکی از استان ها طرح بزرگی را افتتاح 

کند.
در  طرح هایی  افتتاح  نیز  آینده  برنامه ریزی های 

استان سمنان و بعد از آن استان کرمانشاه است.

زیان های اقتصادی آلودگی هوا

تمرکز کشت برنج در استان های شمالی 
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"دریاس و جسدها"

لحطاتی با شعربه انتخاب نیما موسوی

"خواجوی کرمانی"
مگذار مطرب را دمی کز چنگ بنهد چنگ را

در آبگون ساغر فکن آن آب آتش رنگ را
جام صبوحی نوش کن قول مغنی گوش کن

درکش می و خاموش کن فرهنگ بی فرهنگ را
عامان کاالنعام را در کنج خلوت ره مده

اال ببزم عاشقان خوبان شوق شنگ را
ساقی می چون زنگ ده کائینه جان منست

باشد که بزداید دلم ز آئینه جان زنگ را
پر کن قدح تا رنگ زرق از خود فرو شویم به می

کز زهد ودلق نیلگون رنگی ندیدم رنگ را
آهنگ آن دارد دلم کز پرده بیرون اوفتد

مطرب گر این ره میزند گو پست گیر آهنگ را
فرهاد شورانگیز اگر در پای سنگی جان بداد
گفتار شیرین بی سخن در حالت آرد سنگ را

آهوی چشمت با من ار در عین روبه بازی است
سر پنجه شیر ژیان طاقت نباشد رنگ را

خواجو چو نام عاشقان ننگست پیش اهل دل
گر نیک نامی بایدت در باز نام و ننگ را

خواجو چو این ایام را دیگر نخواهی یافتن
باری بهر نوعی چرا ضایع کنی ایام را

گر کامرانی بایدت کام از لب ساغر طلب
ور جان رسانیدی به لب از دل طلب کن کام را

"رهی معیری"
نه دل مفتون دلبندی، نه جان مدهوش دلخواهی
نه بر مژگان من اشکی، نه بر لب های من آهی

نه جاِن بی نصیبم را پیامی از دالرامی
نه شام بی فروغم را نشانی از سحرگاهی

نیابد محفلم گرمی نه از شمعی نه از جمعی
ندارد خاطرم الفت نه با مهری نه با ماهی
به دیدار اجل باشد اگر شادی کنم روزی

به بخت واژگون باشد اگر خندان شوم گاهی
کیم من ؟ آرزو گم کرده ای تنها و سرگردان
نه آرامی، نه امیدی، نه همدردی، نه همراهی

گهی افتان و خیزان چون غباری دربیابانی
گهی خاموش و حیران چون نگاهی برنظرگاهی
رهی تا چند سوزم در دل شب ها چو کوکب ها

به اقبال شرر نازم که دارد عمر کوتاهی

"سلمان ساوجی"
دل به بوی وصل آن گل، آب و گل را ساخت جا

ورنه مقصود آن گلستی، گل کجا و دل کجا
از هوای دل، گِل بستاِن خوبی یافت رنگ

وزگِل بستان خوبی، بوی می یابد هوا
گر دماغ باغ نیز از بوی او آشفته نیست

پس چرا هر دم ز جای خود جهد باد صبا
جز به چشم آشنایانش خیال روی او

در نمی آید که می داند خیالش آشنا
با شما بودیم پیش از اتصال مائ و طین

حبذا ایاما فی وصلکم یا حبذا
مردمی کایشان نمی ورزند سودای گلی
نیستند از مردمان خوانندشان مردم گیا

تا قتیل دوست باشد، جان کجا یابد حیات
تا مریض عشق باشد، دل کجا خواهد دوا

هندوی زلف تو در سر دولتی دارد قوی
این که دستش می رسد کت سر در اندازد به پا

عاشقان آنند کایشان در جدایی واصلند
حد هر کس نیست این هستند آن خاصان جدا

زن خراب آباد گل سلمان به کلی شد ملول
ای خوشا روزی که ما گردیم ازین زندان رها

روایتگر تاریخ و جغرافیای فرهنگی 
و انسانی ایران

 
به  پیامی  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران این موسیقی 
را روایتگر تاریخ و جغرافیای فرهنگی، اجتماعی و انسانی 

ایران خواند.

موسیقی  جشنواره  دوازدهمین  خبری  ستاد  گزارش  به 
چنین  صالحی  عباس  سید  پیام  متن  در  ایران،  نواحی 
آمده است: موسیقی نواحی گنجینه  ای از نواها و آواهایی 
باورهای  با  و  است  معرفت  و  اصالت  تجلی  که  است 

مردمان این سرزمین پیوندی وثیق دارد. 
صالحی در پایان این پیام آورده است: حضور هنرمندان 
جشنواره  دوازدهمین  در  را  نواحی  موسیقی  گرانقدر 
از تالش  ایران در کرمان ارج می نهم و  موسیقی نواحی 

خالصانه دست  اندرکاران این رویداد سپاسگزارم.

انتصاب رئیس جدید دادگستری 
شهریار

 
معیار- سرپرستی غرب تهران: طی حکمی از 
سوی رئیس دادگستری استان تهران، مراد طلب به 
دادگستری شهرستان شهریار  رئیس جدید  عنوان 
حسینی  فاضل  ساله  سه  زحمات  از  و  منصوب 

تجلیل شد.
محمدی قائم مقام دادگستری کل استان تهران در 
جدید  رئیس  معارفه  و  قبلی  رئیس  تودیع  مراسم 
دادگستری  شهریار با بیان این که امروز ایران در 
اوج امنیت و اقتدار قرار دارد اظهار داشت؛ در جلسه 
کارآمدترین  و  بهترین  از  تا  دو  که  داریم  قرار  ای 
نیروهای دستگاه قضا در سنگرهای جدید به ارائه 

خدمت خواهد پرداخت.
قبلی  رئیس  بارز  خصوصیات  توصیف  در  وی 
حسینی،  فاضل  آقای  گفت:  شهریار  دادگستری 

قاضی فاضل، عالم و مردم دار هستند.
خواهان  زیاده  با  که  هستند  قضاتی  ازجمله  وی 
برخورد قاطعانه کردند و خدمات ارزشمند و شایان 

توجه و کارنامه درخشانی از خود به جا گذاشتند.
محمدی ضمن تبریک به رئیس دادگستری استان 
رییس جدیددادگستری شهریار،  انتخاب  به جهت 
در  مثبت  بسیار  عملکردی  مرادطلب  آقای  گفت: 
طول خدمت خود دارند و برای هر دو عزیز توفیق 

روز افزون را آرزومندیم.
مراسم  در  هم  شهریار  دادگستری  جدید  رئیس 
ازرئیس  تقدیر  معارفه خود در جمع مسووالن ،ضمن 
برای خدمت  انتصاب وی  به جهت  استان  دادگستری 
و  فساد  با  مبارزه  داشت:  بیان  شهریار،  شهرستان  در 
و  طبیعی  منابع  به  تعدی  از  جلوگیری  خواری،  رانت  
از  المال  بیت  و  عمومی  حقوق  حفظ  زیست،  محیط 
را  آن ها  با جدیت  که  باشد  می  بنده  کار  اولویت های 

پیگیری خواهم کرد.
مرادطلب گفت: با افرادی که نیت و قصد تخلف دارد 
اتمام حجت می کنم، فکر خود را پاک کنند و دست از 
تخلف بردارند، پشت قانون حرکت کنند تا مجبور نشود 

پیش روی قاضی قرار گیرند.
توصیه  هم  خود  همکاران  به  کرد:  اضافه  طلب  مراد 
می کنم در چارچوب وظایفی که به آن ها محول شده  
حرکت کنند تا به نتایج مثبت دست یابیم. با کم کردن 
جامعه ای  می  توانیم  آلودگی ها  از  شدن  دور  و  خطاها 

سالم داشته باشیم و از نشاط عمومی بهره مند شویم.
کاهش  در  قبلی  رئیس  زحمات  از  پایان  در  وی 
سوی  به  دست  و  کرد  تقدیر  دادگستری  پرونده های 
مسووالن برای همکاری مفید تر دراز نمود و مردم را 

به توجه به قوانین و رعایت آن ها دعوت کرد.

دریاس و جسدها جدیدترین کتاب ترجمه شده 
پرکارترین  که  است  ُکرد  نویسنده  علی،  بختیار  از 
این  و پرتیراژترین نویسنده کرد لقب گرفته است. 
کتاب پس از دو سال نهایتا در تابستان 98 از سوی 
منتشر شد.  مریوان حلبچه ای  ترجمه  با  ثالث  نشر 
از  بیش  و  آمد  دنیا  به  سلیمانیه  در  علی  بختیار 
از  به خاطر سانسور شدید، هیچ کدام  پانزده سال 
نوشته هایش چاپ نشدند. او هم اکنون ساکن کشور 

آلمان است.
رمان دریاس و جسدها که می توان آن را یک رمان 
سیاسی در نظر گرفت، توجه ویژه ای به تاریخ دارد 
و از مخاطب دعوت می کند با یک نگاهی منسجم و 
تاریخی به پدیده های مختلف از جمله پدیده انقالب 
نگاه کند. درباره این رمان نقدهای مختلفی منتشر 

شده است.
خالصه کتاب

از  یکی  جنازه  تشیع  مراسم  با  کتاب  داستان 
ژنرال های برجسته آغاز می شود. ژنرالی که برای بار 
دوم اما این بار در وطن به خاک سپرده می شد.  این 
مراسم خاکسپاری و در ادامه اتفاقات دیگر، اهمیت 
نیز  کتاب  عنوان  در  که  می دهد  نشان  را  جسدها 
آمده است. جسدهایی که به عقیده نویسنده خود 
علی  بختیار  فراموش شود.  نباید  که  تاریخ هستند 
برای نشان دادن این موضوع از والتر بنیامین نقل 
شود،  پیروز  دشمن  اگر  می گوید:  که  می کند  قول 

حتی مرده ها هم از دستش رهایی نمی یابند.
در ادامه با دوقلوها آشنا می شویم: الیاس و دریاس. 
الیاس را می توان فردی عادی دانست که درنهایت 
تصمیم می گیرد دکان آرایشگری باز کند. او فردی 
هم  شهر  معروف  چایخانه  در  و  است  اجتماع  اهل 
تقریبا  و  دارد  زیادی  دارد. دوستان  همیشه حضور 
اما  دریاس  ندارد.  برادرش  با  اخالقی  شباهت  هیچ 
کالس  امتحانات  از  بعد  او  است.  متفاوت  فردی 
دوازدهم، برخالف برادرش که تصمیم گرفت مدرسه 
را ترک کند و آرایشگاه بزند، به خارج رفت و تصمیم 
گرفت تاریخ بخواند. سال ها از کشورش دور شد و 
به مطالعه و تحقیق درباره تاریخ پرداخت. به آدمی 
را  چیزی  نمی توانست  راحتی  به  که  شد  تبدیل 

قبول کند و خود را به سالح پرسشگری مجهز کرد. 
مانند برادرش اهل اجتماع نبود و وقتی به کشورش 

برگشت به جز برادرش دوست دیگری نداشت.
در این بین اوضاع جامعه و سیاست نیز وخیم است. 
باال  نارضایتی ها  و  می شود  دیده  همه جا  در  فساد 
در  قیام  اندیشه  موارد  این  نتیجه  در  است.  گرفته 
ذهن مردم شکل گرفته است. اما در عمل می بینیم 
این  با  مردم  و  نمی دهد  انجام  کاری  کسی  که 
زندگی  که  نحوی  به  می کنند.  سر  وخیم  وضعیت 
دیگر به آن معنای واقعی دیده نمی شود. الیاس نیز 

نوعی مرگ آرام را در شهر حس می کند.
که  است  مردمی  درباره  جسدها  و  دریاس  کتاب 
نمی کنند.  اقدامی  اما  است  وخیم  اوضاع  می دانند 
عامه مردم فقط منتظر هستند که فریادرسی بیاید 
و آن ها را نجات دهد و در مقابل آن ها کاری را انجام 
هم  کسی  داده اند:  انجام  تاریخ  طول  در  که  دهند 
نمی تواند با دادن آگاهی به آن ها تغییری در وضعیت 
که  نمی خواهند  خودشان  مردم  چون  کند  ایجاد 

تغییر کنند و بهای آن را بپردازند هر کاری می کنند 
و  کردن  فکر  جز  می گیرند  پیش  را  رویه ای  هر  و 

رفتن دنبال اندیشه ای جدید.
این  می دهند  انجام  رمان  این  در  مردم  که  کاری 
می شود  شکسته  قدیمی  بت  یک  وقتی  که  است 
در  علی  بختیار  می سازند.  جدیدی  بت  خود  برای 
این کتاب نشان می دهد که در شرق سیاست هیچ 
وقت به تنهایی راه به جایی نمی برد بلکه سیاست 
آن  از  ابزاری  استفاده  و  خرافات  با  همراه  همیشه 
بهتر توانسته است راه را پیش ببرد. مردم شرق هم 

چیزی از تاریخ یاد نگرفته اند.
این جا مالک شیوه زندگی نیست بلکه مالک تفکر 
دنبال  هم  چنان  هم  مردم  است.  مردم  اندیشه  و 
کند،  هدایت  را  آن ها  که  هستند  روحی  رهبری 
مشخص  را  نادرست  و  بکشد  بد  کارهای  بر  خطی 
کند. حال شما با مردمی که ترس بزرگ آن ها تغییر 
است چه می کنید. چه چیزی ممکن است مردم را 
تا شاید،  انجام شود  باید  اقداماتی  نجات دهد. چه 
خود  برای  کاری  و  شوند  بیدار  مردم  شاید،  فقط 

انجام دهند؟ 
کتاب دریاس و جسدها خیلی سریع پیش می رود 
شخصیت های  با  شدن  آشنا  خاکسپاری،  مراسم  و 
اصلی و آگاهی از وضعیت مردم در همان صفحات 
ادامه شخصیتی  و در  انجام می شود  ابتدایی کتاب 
می شود.  داستان  وارد  اشک زاد  ژنرال  یعنی  مهم 
و  می کند  درک  را  مردم  رنج  و  درد  که  کسی 
اشک زاد  ژنرال  اما  کند.  رهبری  را  قیام  می خواهد 
یک آدم عادی نیست. او هم از تاریخ و شیوه رفتار 
مردم آگاه است و در همین راستا تصمیم می گیرد 
کارهای متفاوتی انجام دهد. کارهایی که در حالت 

عادی یک رهبر انجام نمی دهد.
ببینید  تا  بخوانید  را  و جسدها  دریاس  کتاب  باید 
اتفاقات مهم آن چگونه شما را درگیر خود می کند. 
داستان  که  کشوری  یا  و  شهر  از  اسمی  کتاب  در 
در آن اتفاق می افتد زده نمی شود و در قسمت های 
بنابراین  می شود.  اشاره  »شرق«  به  فقط  مختلف 
می توان اتفاقات کتاب را یک کل در نظر گرفت که 

در هر جایی ممکن است رخ دهد.

معرفی کتاب  

6

 --- نیم نگاه ---



رئیس پلیس آگاهی استان یزد خبر داد:

قاچاق ۳۲ هزار لیتر گازوئیل با 
بارنامه جعلی

تیزهوشی  با  گفت:  یزد  استان  آگاهی  پلیس  رئیس 
ماموران، نفتکش حامل 32 هزار لیتر گازوئیل قاچاق با بارنامه 

جعلی توقیف شد.
پلیس، سرهنگ محمدرضا حناساب  پایگاه خبری  به گزارش 
ماموران  سوخت،  قاچاق  با  مبارزه  راستای  در  داشت:  اظهار 
پلیس آگاهی استان یزد هنگام کنترل محور یزد -- کرمان یک 
دستگاه نفتکش اسکانیا را برای بررسی مدارک متوقف کردند.

حناساب ادامه داد: راننده تریلی با ارائه بارنامه جعلی سعی در 
با تیزهوشی عوامل پلیس، مشخص  اما  فریب ماموران داشت 
شد این تریلی حامل 32 هزار لیتر گازوئیل قاچاق از اصفهان 
به مقصد زاهدان است. رئیس پلیس آگاهی استان یزد با اشاره 
مقامات  به  معرفی وی  و  راننده  توقیف خودرو، دستگیری  به 
و  میلیارد   2 را  محموله  این  ارزش  کارشناسان  افزود:  قانونی 

500 میلیون ریال برآورد کرده اند.

گرد آورند ه مریم نباتیزنگ تفریح  
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حجم عظیم زباله در نهرها 
و جوی های تهران

شهرداری  شهری  خدمات  امور  مدیرکل  عطایی  اصغر 
تهران با اشاره به این که بیشتر زباله ها در انهار پایتخت از سوی 
اصناف ریخته می شود از مسووالن خواست با افرادی که قوانین 

را رعایت نمی کنند مطابق قانون رفتار شود.
وی با بیان این که در شهر تهران و در بخش مناطق مسکونی 
به فاصله 50 تا 100 متر از منازل مخازن وجود دارند، تصریح 
کرد: کمتر پیش می آید که ببینیم یک واحد مسکونی زباله خود 

را داخل مخزن ها نریزد و در کوچه رها کند.
با اشاره به این  مدیرکل امور خدمات شهری شهرداری تهران 
که مشکالت در این بخش مرتبط با صنوف است، عنوان کرد: 
صبح  به  صبح  مشاغل  صاحبان  که  هستیم  این  شاهد  بیشتر 
مغازه خود را جارو می کنند و بدون در نظر گرفتن مخزنی برای 
به صورت مستقیم  را  جمع آوری آن ها، پسماندهای جمع شده 
وارد انهار می کنند که این زباله ها شامل کاغذ، پالستیک یا حتی 
میوه های باقیمانده در میوه فروشی ها هم هست. وی از صاحبان 
صنوف شهر تهران خواست تا در این زمینه همکاری مناسبی را 
با شهرداری داشته باشند و اضافه کرد: به نظر می رسد با وجود 
در  متولی  سازمان های  است  بهتر  زمینه  این  در  الزم  قوانین 
این باره مطابق قانون عمل کنند تا مشکالت کاهش پیدا کند.

وی هم چنین از کسبه خواست تا با جمع آوری روزانه زباله های 
شهر  در  مردم  زندگی  به  نهرها  داخل  ها  آن  نریختن  و  خود 

آسیب نرسانند.
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جواب شماره قبل

"مرد سنگ شکن"
روزی روزگاری، سنگ شکن فقیری بود که زیرآفتاب 
و باران، روزگار را به خرد کردن سنگ های کنار جاده 
می گذرانید. روزی با خود گفت:"آه!اگر می توانستم 
ثروتمند شوم،آن وقت می توانستم استراحت کنم." 

فرشته ای در آسمان پرسه می زد. صدایش را شنید 
و به او گفت:" آرزویت اجابت باد"همین طور هم شد. 
سنگ شکن فقیر ناگهان خود را در قصری زیبا یافت 
کردند.  می  اوخدمت  به  خدمتکار  زیادی  تعداد  که 
حاال می توانست هرچقدر که می خواست استراحت 
کند. اما روزی آمد که سنگ شکن به این فکر افتاد 
که نگاهی به آسمان بیندازد. آن وقت چیزی را دید 

که هرگزبه عمرش ندیده بود:خورشید را! 
او آهی کشید و گفت:"آه! اگر می توانستم خورشید 
شوم، دیگر این همه خدمتکار موی دماغم نبودند!" 
این بار هم فرشته ی مهربان خواست او را خوشحال 

کند. به او گفت:"خواست ات اجابت باد!"
اما وقتی آن مرد خورشید شد، ابری از برابر او گذشت 
و درخشش او را تیره و تار کرد. با خود فکر کرد:" اي 

کاش ابر بودم! ابر از خورشید هم نیرومندتر است!"
خب، این خواست اش هم اجابت شد، باد وزید و ابر 

را در آسمان پراکند.
با  را  باشم که هر چیزی  باد  گفت؛"دلم می خواهد 

خود می بّرد."
 فرشته با کمال میل خواست اش را اجابت کرد. او 
کوه  به  شد،  تبدیل  که  و خشمگین  پروا  بی  باد  به 
برخورد که در مقابل باد هم تکان نخورد. کوه که شد، 
پایه اش را خرد می کند.  با کلنگ  متوجه شد کسی 
گفت:" کاش می توانستم آن کسی باشم که کوه ها را 

خرد می کند!" 
فرشته براي آخرین بار خواست اش را اجابت کرد. 

چنین شد که سنگ شکن دوباره خود را کنار جاده و 
در همان قالب پیشین، کارگر ساده ای که بود یافت 

و دیگر پس از آن زبان به شکوه نگشود.

**********

داد  اندرز  و  پند  شدت  به  هفته  این  تو  بزرگم  پدر 
جوری که سرعت متوسطش به 24 اندرز بر ساعت 

رسید.��

**********

زنگ  شهریور   21 بعضی ها  ولی  نشه  باورتون  شاید 
بیایم  بودیم نشد  ببخشید عید مسافرت  میزنن که؛ 

خونتون، اگه هستید امشب بیایم.��
یعنی تحت هیچ شرایطی نمیخوان امتیاز این مرحله 

رو از دست بدهند.

**********

رسم رفاقـــــــــــت اینه که
با رفیـــــق پیرشــــــــــــی

رفیـــــق  از  راه  وســـــــــــط  که  این  نه 
سیرشـــــــــــــی!!!!!��

**********

حیف نون داشت توی خیابون راه می رفت
با خودش گفت به به چه روز خوبی، چه هوای عالی 

ای، چه دنیای قشنگی...
عمومی  اذهان  تشویش  و  اکاذیب  نشر  اتهام  به 

گرفتنش!!!��

**********

پسره استایلش مثل فرغونیه که ازطبقه دوازدهم یک 
برج افتاده، سربازیشو با عقل ناقصش معافیت گرفته، 

اونوقت واسه بی شوهری جک می گه!!!
جنگل های  ناشناخته ی  موجود  کلنگ،  خب 

ماداگاسکار، بیل بدون دسته …
اگر قراره تو شوهر باشی، که دخترا وبا بگیرن زندگی 

شون قشنگتره!�😂😂�

**********

تو این فیلم های خارجی میخوان بچه رو شاد کنن 
یه دونه شکالت در میارن میدن بهش!

حاال عموی ما می خواست ما رو شاد کنه پلکاشو بر 
می گردوند ما عین سگ می ترسیدیم!�😂�

**********

دوست دارم یک روز آنقدر پولدار بشم که وقتی رانی 
ته قوطی گیر  آناناس که  تیکه آخر  اون  می خورم؛ 

می کنه واسم مهم نباشه!��

**********
 

یادتونه سر کالس، تخته پاک کن رو خیس می کردیم 
می کشیدیم رو تخته؟

فکر می کردیم خیلی تمیز شده بعد که تخته خشک 
همین  االن  زدیم…!  گندی  چه  می دیدم  شد  می 

حس رو نسبت به زندگی دارم�😐�

**********

اگر سال تا سال یک ریال تو جیبت نباشه مامان و 
بابات نمی فهمند، کافیه یه نخ سیگار تو جیبت باشه 

همه عالم می فهمند!��

**********

موقع فوتبال نگاه کردن 80 دقیقه می نشینی چشم 
تو چشم تلویزیون، هیچ اتفاقی نمی افته، یک دقیقه 
تموم  دو  دو  بازی  می بینی  میای  میری دستشویی، 

شده.��

**********

آدم  واسه  هم  موکت  پرزهای  خواندن  درس  موقع 
بشینی  ها  ساعت  داری  دوست  شه،  می  جذاب 

بهشون نگاه کنی!!!�😂�

**********

واقع مساله  اتاق خواب در  توی  دیدن یک سوسک 
خاصی نیست، مساله خاص از آنجا شروع می شه که: 

سوسکه ناپدید می شه!��

**********

هرچی  می نشستی  امتحان  جلسه  سر  میآد،  یادت 
تو کله ات بود رو برگه خالی می کردی آخرش نصف 
می شد  بلند  نفر  یک  بعد،  نمی شد.  پر  هم  صفحه 
می گفت آقا می شه یک برگه دیگه بدین جا ندارم... 
اون لحظه دلت می خواست صندلی رو از پهنا بکنی 

تو حلقش!!!�😂�
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معافیت از پرداخت حق بیمه 
کارکنان معلول 

دولت،  هیات  دفتر  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
هیات وزیران در جلسه 8 آبان 1398 به پیشنهاد مشترک 
بهزیستی  سازمان  و  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
به  و  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  همکاری  با  کشور 
استناد تبصره ماده )13( قانون حمایت از حقوق معلوالن، 
حق  پرداخت  درخصوص  یادشده  ماده  اجرایی  آیین نامه 
سهم  بیمه  و  غیردولتی  بخش  کارفرمایان  سهم  بیمه 

خویش فرمایی افراد دارای معلولیت را تصویب کرد.
و  جذب  است  مکلف  کارفرما  آیین نامه،  این  مطابق 
ادارات  به  کتبی  صورت  به  را  مربوط  افراد  به کارگیری 
و  اجتماعی  تأمین  سازمان  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون، 

سازمان بهزیستی کشور اعالم کند.
در  یا  به صورت خوداشتغالی  که  معلولی  خویش فرمایان 
پشتیبانی  مراکز  طریق  از  یا  خانگی  اشتغال  کارگاه های 
بیمه  از پرداخت حق  نیز  به کار هستند،  شغلی مشغول 

سهم خویش فرمایی معاف هستند.
موظف  اجتماعی  تأمین  سازمان  آیین نامه،  این  براساس 
است ترتیبی اتخاذ کند تا امکان دسترسی برخط اطالعات 
هم   و  مزبور  کارگاه های  بیمه  حق  پرداخت  و  فهرست 
چنین فرد دارای معلولیت خوداشتغال برای سازمان های 

بهزیستی و برنامه و بودجه فراهم شود.
آیین نامه  این  اجرای  برای  نیاز  مورد  ساالنه  اعتبارات 
براساس اطالعات و آمار از سوی سازمان بهزیستی، تهیه 

و به سازمان برنامه و بودجه ارسال می شود.

سدهای مخزنی برروی گردشگران 
باز می شود

وزیر نیرو گفت: طبق تفاهم نامه وزارت نیرو و وزارت 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سدهای مخزنی 

کشور برروی سرمایه گذاران و گردشگران باز می شود.
رضا اردکانیان در حاشیه آیین بهره برداری از نیروگاه 150 
با خبرنگاران و اصحاب  مگاواتی سردشت و در گفت و گو 
رسانه اظهار داشت: طبق این تفاهم نامه که به شرکت های 
آب منطقه ای نیز ابالغ شده است، سدهای مخزنی کشور که 
دارند،  بخش خصوصی  و سرمایه گذاری  گردشگری  قابلیت 
شناسایی شده و طرح گردشگری برای آن ها تعریف می شود.

وی اضافه کرد: این تصمیم پس از سفر رییس جمهوری 
به آذربایجان غربی و افتتاح سدهای این استان تصویب و 
فراخوان گردشگری سد سردشت به عنوان نخستین سد 

کشور مورد رونمایی قرار گرفت.
وی افزود: اجرای این طرح می تواند گام مثبتی در راستای 
جذب گردشگر و ایجاد فرصت های شغلی در حاشیه سدها 
برای  کار جدید  و  ایجاد کسب  در  مهمی  که نقش  باشد 

ساکنان این مناطق خواهد داشت.
دارای  نیز  مخزنی  سدهای  از  کدام  هر  کرد:  تاکید  وی 
حریمی خاص هستند که باید در این طرح های گردشگری 
این  داخل  به  متفرقه  افراد  ورود  از  و  محفوظ  این حریم 

حریم خودداری شود.
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نکاتی در مورد سفرهای ناشنوایان
در   )WHO( بهداشت  جهانی  سازمان  آمار  طبق 
دارای  جهان  مردم  از  نفر  میلیون   466  ،2018 سال 
ناتوانی های مربوط به کم شنوایی هستند که این میزان 
بیش از 5 درصد جمعیت جهان را در بر می گیرد.34 
میلیون نفر از این افراد، کودک هستند. این سازمان در 
مورد میلیون ها جمعیتی که در جهان با معلولیت های 
نیز  بیشتری  توضیحات  می کنند،  زندگی  شنوایی 
کشورهای  شهروندان  افراد  این  اکثر  می کند؛  ارائه 
که  هستند  متوسط  درآمد  با  کشورهای  یا  کم درآمد 
از گوش  مراقبت  مناسب  به خدمات  امکان دسترسی 

و شنوایی را ندارند. 
کم  مناسب،  مداخالت  بدون  است،  معتقد   WHO
افراد  زندگی  در  زیادی  چالش های  می تواند   شنوایی 
عمومی،  بهداشت  رعایت  با  کند.  ایجاد  آن  به  مبتال 

بسیاری از دالیل کم شنوایی قابل پیشگیری است. 
مبتال  افراد  توانمندسازی،  و  آموزش  توانبخشی،  با 
خود  موجود  ظرفیت  تمام  می توانند  کم شنوایی  به 
بهبود  و  آگاهی  افزایش  کنند.  استفاده  و  تقویت  را 
دسترسی به خدمات در سطح اولیه می تواند به کاهش 

شیوع و تأثیر منفی کم شنوایی کمک کند.
از  و  است سفر کنند  قرار  دنیا هم  افراد  از  تعداد  این 
دنیا  مختلف  نقاط  در  ارائه شده  گردشگری  خدمات 
گروه،  این  برای  سفر  یک  شروع  احتماال  ببرند.  بهره 
ادامه سفر و  از سایر گروه ها بطلبد.  نیازهایی متفاوت 
نهایتا بازگشت به خانه نیر از این امر مستثنی نیست. 

به صورت  این گروه، چه  برای  این حال سفرکردن  با 
مستقل و چه در قالب گروه هایی از دوستان یا تورهای 
تفریحی امری غیرممکن محسوب نمی شود و عالوه بر 
مهارت ها و نکاتی که خود این افراد باید به آن توجه 
تغییرات  با  نیز  گردشگری  کارهای  و  کسب   کنند، 
اندکی در شیوه خدمات دهی خود، می توانند در بهبود 

سفر این گروه موثر باشند.
سفر  به  راجع  مطلبی  در  پشتی"،  "کوله  سایت  وب 
ناشنوا  افراد  سفر  شروع  برای  را  امر  سه  ناشنوایان، 

توصیه کرده است:
■■ اول، استفاده از ساعت ارتعاشی -- بحران از دست 
دادن پرواز و یا فعالیت های برنامه ریزی شده به دلیل 
نشنیدن صدای زنگ ساعت در شروع سفر می تواند یک 
فاجعه باشد. به همین دلیل، این سایت توصیه می کند 
افراد ناشنوا چه در خانه و چه در هتل دارای یک ساعت 
ارتعاشی باشند. این نوشته تاکید می کند که مدل های 
مختلفی از این ساعت در بازار موجود است که می تواند 

زیر بالش قرار گیرد و یا بر روی دست بسته شود. 
تغییرات  ایمیل هشدار  برای  بعدی ثبت نام  مورد   ■■
شنیدن  که  می کند  نقل  نوشته  این   -- است  پرواز 
اطالعیه های پرواز برای افرادعادی در فرودگاه سخت 
است، چه برسد برای افراد ناشنوا و یا کم شنوا. هنگام 
برای  گزینه ای  هوایی  خطوط  از  بسیاری  پرواز،  رزرو 
ثبت نام ایمیل در اختیار افراد می گذارند تا از تغییرات 
لحظه  به  لحظه  و  دقیق  به صورت  آن  برنامه  و  پرواز 
برای  خوبی  راه  می تواند  روش  این  شوند.  باخبر 

چک کردن برنامه پرواز باشد.
■■ همراه  داشتن یک کپی از اسناد مهم -- اهمیت 
در  دارند  شنوایی  اختالالت  که  افرادی  برای  کار  این 
زمانی است که مدارک اصلی دچار مشکلی می شوند، 
مثال آن را گم می کنند. در این شرایط به جای این که 
این افراد به زبان اشاره مجبور به توضیح هویت خود 
باشند، می توانند یک کپی از مدارک را نشان مخاطب 

دهند تا بخش مهمی از مشکالتشان مرتفع شود.
در مورد ناشنوایان، یکی از مسائلی که اهمیت زیادی 
برای دسترس پذیرشدن در چرخه ای که باید یک به یک 
بتواند سفر  نیاز ویژه  با  فرد  تا یک  باشد  دسترس پذیر 
کند، مربوط به اتاق های دسترس پذیر در هتل ها است.

این شرایط برای کسی که نمی شنود یا شنوایی بسیار 
ضعیفی دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اشاره 
مناسب  باعث  می تواند  که  مواردی  از  نمونه  چند  به 

شنوایی  اختالالت  با  افراد  برای  هتل  اتاق های   شدن 
شود، شاید به گسترش این چنین خدماتی در هتل ها 

کمک کند.
برای  می توانند  هتل ها  که  کارهایی  از  یکی   ■■
انجام  ناشنوا  افراد  برای  اتاق  هایشان  مناسب  شدن 
این  است".  لرزشی  ساعت های  از  استفاده  دهند، 
 )Rikki Poynter( توصیه ای است که ریکی پوینتر
افراد  برای  مناسب  هتل های  مورد  در  تجربیاتش  از 
گذاشته  اشتراک  به  دیگران  با  ویدیو  یک  در  ناشنوا 
 beauty( والگرها  بیوتی  از  یکی  پوینتر  ریکی  است. 
بیوتی  یا  والگر  بیوتی  است.  یوتیوب  در   ))vlogger
یوتیوبر )Beauty YouTuber( افرادی هسند که در 
و  صحبت  زیبایی  به  مربوط  مسائل  به  راجع  یوتیوب 
ویدیوهایی را در این زمینه منتشر می کنند. این موارد 
به مسائل آرایشی صورت و مو، آراستن ناخن و صحبت 
در مورد مد و نهایتا در هر زمینه ای که به زیبایی اشاره 
دارد، می پردازد. ریکی پوینتر یک بیوتی والگر ناشنوا 
شبکه های  در  یوتیوب،  در  فعالیت  بر  عالوه  او  است. 
دیگر مجازی و در فضای غیر مجازی نیز در حوزه های 
فعالیت  ناشنوایان  به  مربوط  مسائل  من جمله  مختلف 
می کند. او از یک مادر ناشنوا و یک پدر شنوا در سال 
1991 میالدی متولد شده است.  در سن 11 سالگی 

کم شنوایی شدید در او تشخیص داده شد. 
پیشنهادی که ریکی در مورد داشتن ساعت لرزشی در 
اتاق می دهد، مثل سایر خدماتی که در جهت دسترس  
پذیری می تواند داده شود، الزم نیست که در همه اتاق ها 
دسترس پذیر  اتاق  چند  تنها  است  کافی  بیفتد.  اتفاق 
نیازهای  با  مختلفی  گروه های  صورت   این   در  باشد. 

متفاوت، همه می توانند از این اتاق ها استفاده کنند. 
اشاره  هم  دیگری  جالب  نکته  به  چنین  هم  ریکی 
می کند "یکی دیگر از کارهایی که در هتل ها می توان 
با روشن شدن  از چراغی است که  استفاده  انجام داد، 
نشان می دهد که کسی زنگ در را به صدا در آورده 
است". این تکنولوژی خیلی پیچیده نیست و در خیلی 
از اماکنی که قرار است افراد ناشنوا در آن جا حضور 
هشداردهنده  المپ های  از  می توان  باشند  داشته 
می کند  اشاره  جالبی  نکته  به  ریکی  کرد.  استفاده 
در  پشت  وقتی  هتل  پرسنل  هتل ها،  از  خیلی  "در 
اتاق کسی هستند، از زنگی که برای اتاق تعبیه شده 
است استفاده نمی کند. بلکه با دست به در می کوبد". 
افرادی که  از  این رفتار که ممکن است عادت خیلی 
در هتل کار می کنند باشد، در مورد افراد ناشنوا این 
حضور  متوجه  ها  آن  که  می کند  ایجاد  را  مشکل 
زنگ  وقتی  چون  نمی شوند.  اتاقشان  در  پشت  کسی 
روشن  آن  به  متصل  المپ  و  می آید  در  صدا  به  در 
شاید  می شود.  مهمان  متوجه  ناشنوا  فرد  می شود، 
این یکی از اصول رفتاری ای باشد که باید در هتل ها 
برای پرسنل آموزش داد که حداقل در مورد اتاق های 
دسترس پذیر، این کدهای رفتاری رعایت شود. این امر 
هم به مسافری که در هتل است کمک می کند و هم 
به افرادی که قرار است در هتل خدماتی را برای این 

اتاق ارائه دهند.
اتاق های  در  هتل ها  که  امکاناتی  از  دیگر  یکی 
یا   TTY تلفن  کنند،  ایجاد  می توانند  دسترس پذیر 
TDD است. این دستگاه یک چاپگر راه دور است که 

در آن از ارتباطات مبتنی بر خط تلفن استفاده می شود 
و برای افرادی طراحی شده است که دارای مشکالت 
معمولی   TDD یک  هستند.  کالمی  یا  شنوایی 
ماشین  یک  حدود  در  ای  اندازه  که  است  دستگاهی 
تحریر راه دور یا لپ تاپ دارد و دارای یک صفحه کلید 
نمایش  و صفحه  است   Qwerty استاندارد  با  مطابق 
دارد که    VFD یا   LED، LCD از جنس  کوچکی 
چاپ شده  متن های  الکترونیکی  نمایش  برای  آن  از 
استفاده می شود. عالوه بر این، معموال TDD ها دارای 
محفظه کوچکی برای نگهداری کاغذ هستند که برای 
این  قدیمی  نسخه های  است.  تایپ شده  متون  چاپ 
تنها دارای چاپگر و فاقد صفحه نمایش بوده  دستگاه 
ناشنوا می تواند  افراد  برای  ارتباطی،  وسیله  این  است. 
آسایش بیشتری در ارتباطشان با محیط خارج از اتاق 
هتل به همراه داشته باشد. استفاده از این دستگاه هم 
می تواند صرفا در اتاق های محدودی که دسترس پذیر 

شده اند باشد.
فرصت  این  ناشنوا  افراد  به  دسترس پذیر،  تلفن های 
تماس هایشان  از  برخی  از هتل  بتوانند  را می دهد که 
وجود  اصلی  ضرورت  موارد،  این  از  غیر  به  بگیرند.  را 
این تلفن ها، برای تماس این مسافران با اتاق خدمات، 
مسوولین و بخش های مختلف در هتل و از همه مهمتر 
امروزه  است.  لزوم  صورت  در  اضطراری  تماس های 
پیشرفت  علت  با  تلفن ها  نوع  این  از  استفاده  ظاهرا 
این حال در مواردی  با  یافته است.  تکنولوژی کاهش 
قول  به  است.  الزم  دستگاه  این  وجود  اینچنینی، 
ریکی "در هتل هایی که تلفن TTY ندارد، من برای 
اتاق  از  مجبورم  دارم،  هتل  مسوولین  با  که  کارهایی 
اگر  برسانم.  را  و خواستم  پیام  خارج شوم و حضوری 
تلفن دسترس پذیر برای من وجود داشته باشد، حداقل 
حسنش در این است که من مجبور نیستم هر لحظه 
اتاق را به خاطر مسائل و سواالت کوچک ترک کنم". به 
نظر من این یک خواست طبیعی از طرف یک مسافر در 
هتل است که مجبور نباشد شرایط سخت را به خاطر 

نبودن امکانات در هتل به خودش تحمیل کند.
از  بعضی  توجه  مورد  شاید  که  نکاتی  از  دیگر  یکی 
پرسنل  از  استفاده  باشد،  نگرفته  قرار  هتل ها  مدیران 
زنجیره ای،  و  بزرگ  هتل های  مورد  در  است.  ناشنوا 
آن ها می توانند حداقل یک پرسنل ناشنوا را برای انجام 

خدمات هتل مثل سایر افراد استخدام کنند. 
مراکز  و  رستوران ها  هتل ها،  در  امروزه  ناشنوا  افراد 
علت  به  هستند.  فعالیت  به  مشغول  مختلف  خدماتی 
قادر  آن ها  از  برخی  دارند،  انواع مشکالت شنوایی که 
هستند لب خوانی کنند و بعضی حتی می توانند به زبان 
مادری رایج مکالمه نیز برقرار کنند. این افراد هم مثل 
سایرین توانایی های مختلفی دارند که قطعا در شرایط 
آن ها  حضور  کنند.  استفاده  آن ها  از  می توانند  کاری 
دسترس پذیری   که  هتل هایی  خصوص  به  هتل،  در 
در آن ها وجود دارد، این کمک را می کند که خدمات 
ویژه ای بتوان به مسافرانی که اختالالت شنوایی دارند 
داد. در بازار رقابتی گردشگری، برای جذب بیشتر بازار، 
کسب وکار  بهترشدن  برای  که  جزییاتی  همه  در  باید 

رعایت می شود دقت کرد.


