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بخش خصوصی و همکاری های 
ایران و ارمنستان

 
هیاتی  رأس  در  که  ارمنستان  بازرگانی  اتاق  رئیس 
تجاری و جمعی از زنان بازرگان این کشور به ایران سفر 

کرده است با همتای ایرانی خود دیدار کرد. 
شرکت های  عالقه  به  اشاره  ضمن  مالقات  این  در  وی 
ایرانیان، تأکید  با  ارمنستانی به توسعه مبادالت تجاری 
کرد: شرکت های ایرانی می توانند با انتقال بخشی از خط 
هزینه  بدون  را  تولیدات خود  ارمنستان،  به  تولید خود 

گمرک به بازار اوراسیا صادر کنند.
در این نشست هم چنین راه اندازی مرکز تجاری ایران 
راهکار  به عنوان یک  نیز  ارمنستان  اوراسیا در کشور  و 
جدی در راستای توسعه روابط اقتصادی بین کشورهای 
با  سرگسیان  مارتین  شد.  مطرح  ایران  و  منطقه  این 
سرمایه گذاری  برای  خود  آمادگی  از  پیشنهاد  این  ارائه 
با  داد.وی  خبر  پروژه  این  روی  دالری  میلیون  یک 
در  ارمنستان  که  زمانی  در  ایران  که  مطلب  این  بیان 
کشور  این  کمک  به  بود  گرفته  قرار  اقتصادی  محاصره 
آمد و ارمنستان را از بن بست نجات داد، گفت: ارمنستان 

هیچ گاه این کمک ایران را فراموش نمی کند.
اجالس  برگزاری  از  ارمنستان  بازرگانی  اتاق  رئیس 
اوراسیا در ارمنستان  اتحادیه  بازرگانی  اتاق های  روسای 
که قرار است اردیبهشت 99 برگزار شود، خبر داد و از 
رئیس اتاق ایران نیز دعوت کرد تا در این اجالس حضور 

داشته باشند.
سرگسیان در مورد چگونگی رسیدگی به برخی مشکالت 
به  اقتصادی  فعاالن  بین  تجاری  روابط  در  که  احتمالی 
مستقر  داوری  مراکز  ظرفیت  از  استفاده  می آید،  وجود 

در اتاق ها را پیشنهاد داد.
فعاالن اقتصادی که در این سفر رئیس اتاق ارمنستان را 
ماشین آالت  تراکتورسازی،  همراهی می کردند در حوزه 
کشاورزی، راه سازی و ساختمان سازی فعالیت می کردند 

و از بازدید های خود از چند کارخانه ایرانی خبر دادند.
البرز  استان  در  کارخانه  چند  از  است  قرار  چنین  هم 
کارآفرین  زنان  دیدار،  این  با  هم زمان  کنند.  دیدن 
ارمنستانی و روسی در همایشی که به همت کانون زنان 

بازرگان ایران برگزار شده بود، شرکت کردند.

شوک درمانی؛ 
موثر یا مخرب؟

اصـوال اقتصـاددان و کارشناسـی را 
نمی توان سراغ گرفت که نظرش در رسانه ها منعکس شده باشد 
و برای درمان بیماری های اقتصاد ایران، واقعی کردن قیمت کاال 
نظران  صاحبان  اختالف  باشد.  نکرده  موکد  توصیه  را  خدمات  و 
بیشتر بر سر اولویت ها و نحوه روند واقعی کردن قیمت ها -- البته 

به ویژه بهای نیروی کار -- است.
هنگامی که افزایش بهای بنزین و دو قیمتی شدن آن اعالم شد، 
کن" های  سفت  و  کن  "شل  با  و  مختلف  صورت های  به  گرچه 
مقامات، قطعی بودن افزایش قیمت خبر داده شده بود، اما اعالم 
را  آسیب هایی  آن  شوک  و  گردید  تلقی  ناگهانی  جامعه  د ر  آن 

موجب شد.
دادن  برای  دولت  قول  تصمیم،  این  ناگهانی  اعالم  آسیِب  اولین 
در  امری که خالف حرکت  است.  توده های مردم  به  یارانه جدید 
ضروریات  از  زیرا  است.  خدمات  و  کاال  بهای  کردن  واقعی  جهت 
حرکت در آن جهت، یکی حذف هرگونه یارانه پنهان و آشکار است.

در واقع دولت به منظور کاهش اثرات مخرب شوک وارد شده به 
نه  دامی که  بغلتد!  تازه  دام خود ساخته  ناگزیر شده در  جامعه، 
سودش به دولت رسید و نه در آینده به مردم خواهد رسید چرا 
که این مبلغ با افزایش بهای سایر کاال و خدمات، به سرعت ارزش 

یارانه ای خود را از دست خواهد داد.
آسیب دیگر آن هست که؛ این افزایش قیمت که به بهای سنگینی 
و  نمی کند  را  بنزین  تولید  هزینه  فاصله  جبران  باز  آمد،  بدست 
کاالی  این  بهای  دیگری  فرصت  در  که  است  نیاز  همچنان 
با  ترتیب  این  وبه  واقعی شدن حرکت کند  به سمت  استراتژیک 
اعالم شوک آور افزایش، اهداف دولت در واقعی کردن بهای بنزین 

محقق نشده است.
را  پلکانی  و  تدریجی  افزایش  حبنظران  صا  از  بسیاری  گرچه 
درمانی  شوک  روش  پیشنهاد  این  در  اما  می دهند  پیشنهاد 
جایگاهی ندارد بلکه منظور آنان طی یک روند آرام -- که به تورم 
و افزایش باالی بهای سایر کاالها نینجامد -- هست! یعنی تدبیری 
بعضی  و  است  نبوده  دولت  برنامه های  در  چندساله  این  در  که 
مواقع نیز عکس آن عمل شده است که اعالم ناگهانی تصمیم به 

افزایش بهای بنزین آخرین آن هست.
در هر صورت باید منتظر ماند و دید که آیا افزایش اینچنینی بهای 
بنزین و هزینه کرد آن در سبد درآمدی توده ها مشکل دولت را 
رفع می کند یا مشکلی بر مشکالت اقتصاد جامعه می افزاید. ولی به 
هرحال بهتراست دولت نصیحت امام جمعه تهران را بگوش هوش 

بشنود و یک پوزش نیز در سبد روانی مردم قرارد هد!

سالمت باشیم
یک چاشنی کم نظیر و مفید

]سس خردل [

کافه شهر
فلسفــه ی تــراژدی

تالش برای تحقق رویای 
دسترس پذیری!

]سرگذشت دو پیشگام گردشگری 
دسترس پذیر در کلمبیا[
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دو کلمه حرف ورزشی
باز هم قرارداد، باز هم مربی!

گردشگری دسترس پذیر
معرفی یک کسب و کار:

سفیر گردشگری ناشنوایان

آیند ه تجارت جهانی متـعلق 
به گردشگری است

تولیدات تازه نشر معیار      سرمقاله
کتاب های گیالس 

ویژه ی کودکان
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تماس حاصل فرمایید

5»مدیر مسوول«

پیشنهاد ایران به مجمع تمدن های باستان؛

وز جهانی برای تمدن های باستانی یک ر

بخش 
خصوصی و 

همکاری های 
ایران و 
ارمنستان

آمادگی ایران 
برای تهاتر کاال 

با پاکستان 

تکه ای از من تکه ای از زمین
واقعا پیاده رو جای کالسکه استـ؟!
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 --- نیم نگاه ---

● َخرَدل، نوعی ادویه است که از دانه های گیاه خردل 
بدست می آید. برای تهیه این چاشنی، دانه های خردل 
را با آب، نمک، آبلیمو و یا سایر مایعات و در مواردی 
ادویه جات و چاشنی های دیگر مخلوط می کنند تا خمیر 

یا سس خردل بوجود آید.
● رنگ این سس از زرد روشن تا قهوه ای تیره متغیر است.

● خردل اغلب دارای طعمی تند است.
● دانه خردل به صورت کامل، پودر شده، روغن و سس 

خردل استفاده می شود.
در  است  فایده  از  سرشار  و  کالری  کم  که  ادویه  این 
به وفور مورد استفاده قرار می گیرد. دانه  سراسر دنیا 
خردل به صورت کامل، پودر شده، روغن و سس خردل 

استفاده می شود.
خردل دارای انواع متنوعی مانند:

● خردل زرد، خردل آمریکایی،
● خردل دیژون، خردل شیرین،
● خردل عسلی، خردل میوه ای،

● خردل تند، خردل ایرلندی،
● خردل استرالیایی، و خردل روسی

● و بسیاری دیگر می باشد.
استفاده  سس  صورت  به  را  خردل  مردم  معموالً 
و  کوبیده ی خردل سفید  دانه  از  ترکیبی  که  می کنند 
سرکه، روغن زیتون، نمک و فلفل است. باید بدانید که 
دلیل  به  و  بوده  خشک  و  گرم  طبی  نظر  از  گیاه  این 
دارا بودن ترکیبات گوگردی، ضد عفونی  کننده ای قوی 
و  بیماری ها  درمان  برای  محسوب می  شود؛ هم چنین 
سرماخوردگی،  مثل  است  موثر  زیادی  ناخوشی های 

کمردرد، یبوست، سرفه و غیره.
در  و  است   C ویتامین  از  سرشار  خردل  برگ های   ●
برای  و  کننده  تقویت  عنوان  به  را  آن ها  چین  کشور 
تصفیه ی خون به غذا اضافه می کنند. حضور این سس 
در برنامه غذایی روزانه بسیار مفید است  و نیز دانه های 
خردل سرشار از کلسیم، منگنز، اسیدهای چرب امگا 3، 

آهن، روی، پروتئین و فیبر خوراکی هستند.
● خردل، گیاهی است که مصرف آن به ۵ هزار سال 

رنگ های  در  و  می گردد  بر  پیش 
سیاه، سفید و قهوه ای یافت می شود. 
این گیاه از قدیم به عنوان یک گیاه 
مورد  درمانی  خاصیت  با  و  دارویی 
فیثاغورث  می  گرفت.  قرار  استفاده 
از  میالد  از  قبل  ششم  قرن  در 
از  بسیاری  ساخت  برای  خردل 
شاید  می کرد.  استفاده  داروهایش 
سالیان  از  بدانید  که  باشد  جالب 
یک  عنوان  به  خردل  دور،  بسیار 
مردم  توجه  مورد  چاشنی خوشمزه 

قرار می  گرفت.
بودند  ملتی  اولین  باستان  رومیان 
که تصمیم گرفتند برای طعم دادن 

کوبیده  دانه  ترکیب  با  را  خردل  ُسس  غذاهایشان  به 
ترتیب،  این  به  یا سرکه تهیه کنند و  آبغوره  خردل و 
جهانگردان بسیاری طرز تهیه سس خردل را از رومیان 
یاد گرفتند و به کشورشان بردند. رومیان دانه خردل 
را پودر و با سرکه مخلوط می  کردند و آن را به جای 
بسیاری  ریختند.  می   غذای شان  یا  روی ساالد  سس 
بودند که  ملتی  اولین  فرانسویان  که  معتقدند  افراد  از 
انواع  وارد دستور پخت  را  آن  و  را کشف  گیاه خردل 

غذاهایشان کردند. 
توانستند  آن،  به  مختلف  ادویه های  افزودن  با  آن ها 
معرفی  جهانیان  به  را  خردل  سس  از  مختلفی  انواع 
یک  عنوان  به  دنیا  مردم  سفره ی  در  را  آن  و  کنند 
که  بدانید  نیست  بد  دهند.  جای  خوشمزه  چاشنی 
طعم های  با  خردل  سس  نوع   ۱۰۰ از  بیش  امروزه 
دنیا  سراسر  غذایی  مواد  فروشگاه های  در  مختلف 
انگلستان،  آمریکا،  کشورهای  می  رسد.  فروش  به 
بلژیک،  اتریش،  کرواسی،  فرانسه،  آلمان،  صربستان، 
اسلواکی،  لهستان،  هلند،  ایتالیا،  فنالند،  کلمبیا، 
سوئیس و ترکیه از تولیدکنندگان مهم خردل هستند.

● سس خردل رژیمی و غیر رژیمی:
رژیمی  یا  دارند  وجود  دنیا  در  که  خردلی  ُسس  های 

هستند یا غیررژیمی؛ سس  های خردل رژیمی معموال 
از ترکیب دانه خردل با سرکه، روغن زیتون و سیر و 
فلفل درست می  شوند اما سس خردل غیررژیمی را با 
تهیه  روغن  و  مرغ  تخم  با  پودر خردل  مخلوط کردن 
می کنند. به همین خاطر بسیاری از افراد می گویند که 
سس خردل غیررژیمی همان سس مایونزی است که 

کمی خردل به آن اضافه شده است.
خصوص  به  غذا  انواع  چاشنی  عنوان  به  خردل  سس 
انواع ساندویچ، فراورده های گوشتی خصوصاً سوسیس 
و هات داگ، مرغ، کباب و انواع ساالد بخصوص ساالد 
محتوی تخم مرغ و تن ماهی استفاده می گردد و اگر 
می  هستید،  متفاوت  و  جدید  طعم  یک  دنبال  شما 
 توانید آن را امتحان کنید. به علت خاصیت ضدباکتری 
زیرا  شود  نگهداری  یخچال  در  نیست  الزم  خردل 
باکتری های مضر در ان رشد نخواهند کرد. البته اگر در 
یخچال نگهداری نشود تندی خود را سریع تر از دست 
خنک  و  تاریک  بسته،  جای  در  است  بهتر  و  می دهد 
از  زیادی خارج  برای مدت  اگر خردل  نگهداری شود. 
این  بگیرد.  تلختری  طعم  است  ممکن  بماند  یخچال 
سس دارای پودر خردل می باشد. لذا برای افرادی که 
به این ماده حساسیت دارند توصیه نمی گردد. حضور 

این سس در برنامه غذایی روزانه بسیار مفید است.

یک چاشنی کم نظیر و مفید]سس خردل [
۱۳ درصد جمعیت بزرگ سال 

تهران دیابت دارند
فرشاد شریفی عضو هیات علمی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران، گفت: ایران یکی از کشورهای دارای 

باالترین شیوع دیابت در جهان و خاورمیانه است.
ابتال  معرض  در  دیابت  به  مبتال  بیماران  افزود:  وی 
به بیماری های قلبی عروقی، عصبی، کلیوی و حتی 
سکته مغزی هستند و ریسک ابتال به این بیماری ها 
عادی  افراد  به  نسبت  دیابت  به  مبتال  بیماران  در 
بیشتر است لذا بر همین اساس باید درمان های جامع 
برای افراد مبتال به دیابت انجام گیرد و برای همین 
را  دیابت  های  کلینیک  اندازی  راه  بهداشت  وزارت 

مورد توجه قرار داده است.
سالمندان  سالمت  تحقیقات  مرکز  پژوهشی  معاون 
تقریباً  که  این  بیان  با  تهران،  پزشکی  علوم  دانشگاه 
حدود ۱۲.۵ تا ۱3 درصد افراد بزرگسال در پایتخت 
مبتال به دیابت هستند، گفت: ۱۱.۵ درصد این افراد 
دیابت نوع ۲ دارند که اصالح سبک زندگی در کمک 
به این بیماران بسیار حائز اهمیت است و می تواند در 

کنترل بیماری آن ها بسیار موثر واقع شود.
با سبک  را می توان  افراد پرودیابت  بیان داشت:  وی 
زندگی سالم اقداماتی برایشان انجام داد که یا مبتال 
به دیابت نشوند و یا این بیماری دیرتر به سراغشان 

آید.

قندخون یک بیماری ساده نیست!
دیابت  انجمن  مدیرعامل  سخن  نیکو  کامران 
ایران، در روز جهانی دیابت )۲3آبان( گفت: حدود ۵ 
میلیون نفر در ایران به دیابت مبتال هستند که البته 
طبق تحقیقات جهانی نیمی از مبتالیان به دیابت از 
بیماری خود اطالعی ندارند و به یقین آمار مبتالیان 

بسیار بیشتر از این است.
نیکو سخن گفت: واقعیت این است که وجود اختالل 
بلکه  نیست  ساده  بیماری  یک  تنها  خون  قند  در 
منشا  می تواند  مراقبت  و  شناسایی  عدم  صورت  در 
بسیاری  و  شده  غیرواگیر  بیماری های  از  بسیاری 
و  قلب، کلیه  از جمله  بدن  اساسی  و  اعضای مهم  از 

چشم ها را از بین ببرد.
وی افزود: سن افراد یکی از مهم ترین عوامل خطر ابتال 
به دیابت است و توصیه می شود افراد باالی ۴۵ سال 
از لحاظ دیابت غربالگری شوند و آزمایش قند انجام 
دهند، درصورتی که مشکلی نداشتند باید هر 3 سال 

یک بار این آزمایش را تکرار کنند.
و کم  خانوادگی  سابقه  وزن،  اضافه  کرد:  تصریح  وی 
تحرکی از دیگر عوامل مهم ابتال به دیابت هستند که 
متأسفانه در برخی استان ها این موارد بسیار بیشتر به 

چشم می خورد.
نیکو سخن افزود: مصرف شیرینی جات ما را به دیابت 
نقش  که  است  وزن  اضافه  این  بلکه  نمی کند  مبتال 
اضافه  کیلوگرم  یک  هر  که  طوری  به  دارد  را  اصلی 
وزن، ۵ درصد خطر ابتال به دیابت را افزایش می دهد.
وی تاکید کرد: برخالف گذشته که فقط افراد مسن 
به بیماری دیابت مبتال می شدند، امروز به دلیل شیوه 
سن  یک  به  متعلق  دیگر  دیابت  تغذیه ای،  و  زندگی 
و سال نیست و حتی کودکان و نوجوانان نیز به آن 

مبتال می شوند.
مدیرعامل انجمن دیابت ایران، گفت: دهکده دیابت به 
عنوان نماد و سمبل در جهت افزایش آگاهی مردم به 
صورت سیار در پارک الله با همکاری وزارت بهداشت 
و شهرداری تهران دائر شده که افزایش آگاهی مردم 

در مورد این بیماری بسیار مهم است.
خون،  قند  دیابت  دهکده  در  کرد:  نشان  خاطر  وی 
صورت  به  مردم  همه  پای  کف  اسکن  و  فشارخون 

رایگان انجام می شود.
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بعد از رفتن نیمه جنجالی کی روش سرمربی د یرزِی 
تیم ملی فوتبال کشورمان، بنابر باور برخی صاحبنظران 
با  اندکی  جدید  سرمربی  انتخاب  در  فوتبال  مسووالن 
از  بعضی  نظر  به  بنا  هم  باز  و  کردند  اقدام  دستپاچگی 

آن ها، قراداد خوبی با مربی خوبی بسته نشده است!
گونه  حباب  ازکامیابی های  پس  ملی،  تیم  ناکامی های 
و  کرد  زنده  دوباره  را  قراردادش  و  سرمربی  بحث  اولیه، 
اخبار مربوط به سقوط رتبه تیم ملی فوتبال کشورمان در 
رنکینگ فیفا، شمشیر انتقاد را تیزتر کرد و اظهار نظرهای 
البته افرادی هم که  شفافتری در رسانه ها منتشر شد و 
هنوزراه برای صعودتیم ملی را باز می بینند نیز هواداران 

را به صبوری دعوت می کنند.
برخی از ابراز نظرها تازگی و جذابیت دارد و نکات قابل تا 
ملی را بیان می کند. آشنایی با این نگاه ها ما را در آگاهی 

از وضعیت تیم ملی و آینده آن یاری می کند.
■■ عبـاس تــرابیان -- مدیـــر اسبــق تیــم ملــی 

فوتبال ایران

ایران درباره  فوتبال  تیم ملی  اسبق  ترابیان مدیر  عباس 
ارزیابی اش از وضعیت این روز های تیم ملی فوتبال ایران و 
با در نظر گرفتن این موضوع که فدراسیون فوتبال ابتدای 
و  حرفه ای  را  قرارداد  این  بار ها  ویلموتس  مارک  حضور 
بیان کرد: من در  نجیبی می دانست،  را مربی  ویلموتس 
فوتبال  فدراسیون  و  ویلموتس  قرارداد  چگونگی  جریان 
د قیقی کنم. هیچ  نظر  اظهار  آن  درباره  بتوانم  تا  نیستم 
اظهارنظر  ویلموتس  با  قرارداد  امضا  درباره  هم  وقت 
با  نمی توانیم  که  مربی ای هست  او  وجود  این  با  نکردم. 
موضوع  این  و  کنیم  مقایسه اش  دنیا  یک  درجه  مربیان 

خیلی روشن است.
شرایط  بررسی  از  پس  آقایان  کرد:  تصریح  ترابیان 
به درد تیم ملی  او  نتیجه رسیدند که  این  به  ویلموتس 
می خورد. البته به نظر من ویلموتس با کی روش به هیچ 
اخالقی  مشکالت  روش  کی  نیست.  مقایسه  قابل  وجه 
داشت که مقصر این موضوع هم خود فدراسیون فوتبال 
بود. نمی دانستیم باید کی روش را چگونه مدیریت کنیم. 
یعنی اگر فدراسیون می دانست باید این مربی را چگونه 
او  پشت  نمی رفتند  دوستان  از  خیلی  و  کند  مدیریت 
بایستند و با کی روش رفیق شوند، او هم به این شکل 
برخورد های بد انجام نمی داد. کلمبیا اکنون رفتار اصولی 

با کی روش انجام می دهد.
■■ حسین فرکـی -- مربــی 

حسین فرکی د رباره حواشی این روزهای کادر فنی تیم 
مربی  یک  عنوان  به  من  کرد:  اظهار  ایران  فوتبال  ملی 
این  پیرامون  مسائل  و  اخبار  جریان  در  خیلی  شاید 
موضوع نباشم. در این باره قطعا فدراسیون فوتبال بهترین 
مرجعی است که می تواند اظهار نظر کند و مردم و اهالی 
فوتبال را از اتفاقات رخ داده آگاه کند اما به هر حال من 

به عنوان یک مربی و شاید گاهی یک بازیکن به عنوان 
کسی که در این فوتبال حضور د ارد می تواند اظهار نظر 

کند و نظر خود را بد هد.
او افزود: من فکر می کنم فدراسیون فوتبال بعد از دوره 
کی روش تالش زیادی انجام داد تا بتواند روند موفقیت های 
تیم ملی را ادامه بدهد. بعد از این که کی روش از فوتبال 
ایران رفت مدیران فدراسیون فوتبال تالش کرد ند مربی 
ایران  فوتبال  به  از کی روش  باالتر  یا  و  در حد کی روش 
بیاورند و د ر نهایت هم مربی در سطح ویلموتس به عنوان 
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران استخدام شد. باید در این 
باره بدانیم گاهی اوقات وقتی صحبت از مربیان بزرگ و 
مناسبی  گزینه  آن ها  ما  نظر  از  شاید  می کنیم  اول  تراز 
برای حضور در ایران باشند اما باید ببینیم آیا خود این 
مربیان هم تمایلی دارند به ایران بیایند چون قاعدتا کار 
کرد ن در ایران شرایط خاص خودش را د ارد و شاید هر 
مربی قبول نکند با این شرایط د ر فوتبال ایران کار کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا به خاطر شرایط اقتصادی 
کشور بهتر نیست روی گزینه های ایرانی هم فکر کنیم؟ 
گفت: این که مربی ایرانی روی نیمکت تیم ملی بنشیند 
کند  اداره  را  ملی  تیم  خارجی  سرمربی  هم چنان  یا 
مساله ای است که ما نمی توانیم درباره آن تصمیم بگیریم 
این  در  را  خود  رسمی  موضع  باید  فوتبال  فدراسیون  و 
هم  ایرانی  مربیان  می کنم  فکر  من  اما  کند.  اعالم  باره 
پتانسیل حضور در نیمکت تیم ملی را دارند چرا که ما 
نگرفته ایم و  نتایج چندان خوبی  به حال  تا  با ویلموتس 
شاید اگر یک مربی ایرانی بود بهتر از او نتیجه می گرفت. 
در فوتبال آسیا هم شاهد بوده ایم که گاهی مثال در ژاپن 
و یا کره از مربیان توانمند داخلی شان استفاده می کردند 
هم  ما  می رفتند.  خارجی  مربیان  به سمت  هم  گاهی  و 
که یک دوره مربی خارجی داشته ایم و تمام نقاط ضعف 
مربی  می کنم  فکر  االن  فهمیده ایم.  خوبی  به  را  قوت  و 
ایرانی می تواند تیم ملی را هدایت کند. ما سال ها پیش با 
حشمت مهاجرانی به جام جهانی ۱9۷۸ آرژانتین رفتیم 
و بعدها هم با حسن حبیبی و همایون شاهرخی در جام  
ملت های آسیا حاضر بودیم. این ها مربیان بزرگی هستند. 
البته االن هم مربیان جوان زیادی در فوتبال ایران تجارب 
خوبی دارند که می توانند تیم ملی را هدایت کنند اما در 
این میان اگر قرار است مربی داخلی هدایت تیم ملی را 
بر عهده بگیرد باید همه فوتبال ایران از او حمایت کنند 
تا بدون داشتن حاشیه بتواند با تمرکز باال به کارش ادامه 
بدهد. برای حضور مربی ایرانی روی نیمکت تیم ملی قطعا 

حمایت همه جانبه رسانه ها هم الزم است.  
که  زیادی  فشار  با  او  کی روش  دوره  در  داد:  ادامه  او 
اذیت خود و حتی  باعث  و گاهی  فدراسیون می آورد  به 
فدراسیون می شد مسووالن فدراسیون فوتبال تحت اجبار 
بدهند.  ملی  تیم  به  را  الزم  امکانات  که  می گرفتند  قرار 
ایرانی روی  حاال هم اگر فدراسیون تصمیم بگیرد مربی 
نیمکت تیم ملی بنشیند بهتر است همه امکانات را برای 

او فراهم کنند تا بتواند کارش را انجام بدهد.
■■ حاج صفـی -- مدافع تیم ملــی

تیم ملی در دو بازی اخیر، دو شکست تلخ متحمل 
شده و به همین دلیل بخت مان برای صعود کاهش 
یافته. به نظر تو آیا می توانیم به جام جهانی راه پیدا 

کنیم؟
◄ صددرصد صعود می کنیم. شرایط تیم ملی در سال های 

افت  کمی  که  است  بازی  دو  االن  اما  بود  خوب  اخیر 

کرده و بدشانسی هم می آوریم. با این حال خیال مردم 
و هواداران راحت باشد که صددرصد به دور بعد می رویم. 
هم  نمی کنیم  که صعود  این  به  کردن  فکر  معتقدم  من 
خوب نیست و اشتباه است. شک نکنید از این گروه باال 
که  بگذاریم  بعد  دور  روی  را  تمرکزمان  باید  و  می رویم 

بازی ها سخت تر می شود. 
ویلموتس  مارک  با  همکاری  قطع  بحث  روزها  این 

وجود دارد. نظرت در این باره چیست؟
◄ ویلموتس مربی کوچکی نیست و در این دو بازی اخیر 

هم بدشانسی آوردیم که نتیجه نگرفتیم. مردم اگر کمی 
صبورتر باشند، جواب می گیرند و تیم ملی هم به روزهای 

خوب گذشته برمی گردد.
■■ امیــر عابدینــی -- عضو هیات رئیسـه ســابق 

فدراسیون فوتبال

اختالف  و  ایران  فوتبال  اتفاقات  درباره  امیرعابدینی 
ملی  تیم  سرمربی  ویلموتس  با  فدراسیون  مسووالن 
یا  فوتبال  با فدراسیون  به هر حال هر کسی  اظهار کرد: 
باشگاه های کشورمان قرارداد امضا می کند به مشکل برمی 
خورد چرا که نمی توانیم مدیریت کنیم و مدیریت کردن 
کار ساده ای نیست و هر کس از عهده آن برنمی آید. به 
هر حال این طرز فکر درست نیست که هر کسی که البی 

قوی دارد به طور حتم می تواند مدیر قدرتمندی باشد.
او ادامه داد: من اعتقاد دارم در انعقاد قراردادی که بین 
ویلموتس سرمربی تیم ملی و مدیران فدراسیون فوتبال 
این  وجود  با  دارد.  وجود  عدیده ای  بسته شده مشکالت 
در  که  معتقدم  اما  داریم،  حقوقدان  می شود  گفته  که 
کنار  او  و  نمی شود  استفاده  حقوقدان  از  قرارداد  بستن 
گود می نشیند و فقط تماشاگر است. قرارداد با ویلموتس 
به درستی بسته نشده است به همین علت او بدتر از کی 

روش رفتار می کند
برای  مناسبی  زمان  اکنون  که  این  درباره  عابدینی 
به  کرد:  اظهار  نه!  یا  است  ملی  تیم  فنی  کادر  تغییرات 
طور حتم زمان مناسبی برای تعویض یک مربی خارجی 
شرایط  دراین  من  و  نیست  دیگر  خارجی  مربی  یک  با 
اقتصادی کشومان پیشنهاد می کنم که یک مربی داخلی 
ملی  تیم  نظرم  به  کنند.  انتخاب  ملی  تیم  هدایت  برای 
نتیجه  بدتر  این  از  ایرانی  مربی  یک  هدایت  با  فوتبال 
نمی گیرد، اما شرط و شروطی دارد که همه فرصت های 
ارائه شده به مربی خارجی را به مربی داخلی هم بدهیم. 
اگر این فرصت ها را به مربی داخلی دادیم و آن مربی به 
فرض محال نتیجه نگرفت و تیم ملی به جام جهانی نرفت 
در آن صورت مطمئن باشید که در برنامه ریزی ها ضعیف 
عمل کردیم. ما به دنبال یک پهلوان پنبه می گردیم که 
خارجی و چشم آبی باشد و اگر این مربی نتوانست تیم 
ملی را به جام جهانی ببرد در آن صورت این موضوع را 

گردنش می گذاریم.
عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال درباره این که تیم 
به جام جهانی صعود می کند، گفت:  این شرایط  با  ملی 
به  کنیم  عمل  درست  فوتبال  کالن  مدیریت  در  ما  اگر 
طور حتم موفق می شویم و با این شرایط موجود به جام 
داخلی  مربی  از  که  صورتی  در  می کنیم  صعود  جهانی 
را  خارجی  مربیان  برای  سازی  بستر  اگر  کنیم.  حمایت 
برای داخلی ها هم فراهم کنیم به طور حتم به موفقیت 

دست می یابیم.

یک خیر همه هزینه های آزادکار 
آسیب دیده را می پردازد

پرداخت  خیر  یک  گفت:  کشتی  فدراسیون  دبیر 
تیم  آزادکار  زارع«  »میثم  درمان  هزینه های  همه 
نوجوانان ایران را که به دلیل ضایعه نخاعی در بیمارستان 

توانبخشی رفیده تحت درمان است را می پردازد.

»سید جالل عسگری« که به همراه »غالمرضا محمدی« 
تیم های  مدیر  و  ملی  تیم  سرمربی  کاوه«  »محسن  و 
یافته  حضور  رفیده  بیمارستان  در  آزاد  کشتی  ملی 
با  مطلع  زارع  موضوع  از  وقتی  بودندافزود: فدراسیون 
دستور »علیرضا دبیر« رییس فدراسیون و با هماهنگی 
با پدرش صحبت  استان کرمانشاه  رییس هیات کشتی 
کشتی گیر  این  درمان  مابقی  که  شد  قرار  و  کردیم 
کشورمان را با هماهنگی با فدراسیون پزشکی -- ورزشی 

انجام شود.
وی اظهار داشت: خوشبختانه یک خیر که خود تولید 
با  تماسی  طی  است،  توانبخشی  تجهیزات  کننده 
قبول  را  زارع  میثم  درمان  هزینه های  همه  فدراسیون 

کرده است.
پزشکی  کمیته  شد:  یادآور  کشتی  فدراسیون  دبیر 
باشد  الزم  که  کمکی  و  اقدام  هر  کشتی  فدراسیون 
درمان  پایان  تا  و  داد  خواهد  انجام  زارع  درمان  برای 

در کنارش هستیم.
محمدی با اشاره به این که زارع متاسفانه بیمه نبوده 
فکر می کنم خیلی  ندارد، گفت:  و دفترچه درمان هم 
نیاز  میثم  درمان  برای  که  کارهایی  عملیاتی,  و  سریع 
بیمارستان  مسووالن  که خوشبختانه  انجام شود  است 
جای  که  اند  داده  انجام  را  کار  این  رفیده  توانبخشی 
بهزیستی  علوم  دانشگاه  به خصوص  و  ها  آن  از  تشکر 

و توانبخشی دارد.

شناسایی پنج هزار ورزشکار 
استعدادهای برتر

رمضانعلی دولودبیر اجرایی دومین دوره المپیاد 
و جوانان در حاشیه  وزارت ورزش  برتر  استعدادهای 
تجلیل از استعدادهای برتر ورزشی شمال غرب تهران 
که در سالن فردوسی برگزار شد گفت: دومین دوره 
شورای  تصویب  با  کشور  ورزشی  برتر  استعدادهای 
هزار   ۷۵۰ که  شد  انجام  ورزش  وزارت  معاونین 

ورزشکار با یکدیگر به رقابت پرداختند.
از  که  ورزشی  رویداد  این  که  این  بیان  با  دولو 
3۰مرداد در دو مرحله برگزار شد، خاطر نشان کرد: 
یکدیگر  با  رشته   9۶ در  ورزشکار  هزار   3۶ پایان  در 
ورزشکار  ۵هزار  میان  این  از  که  پرداختند  رقابت  به 
بیان  با  شدند.وی  معرفی  منتخب  فدراسیون های  به 
این که این رقابت ها از 3۰ مرداد تا ۲۴ شهریور ماه 
این  اجرای  از  برگزار شد گفت: هدف  استان  در ۱9 
طرح شناسایی نخبگان توسط کارشناسان وزارت بود 
که در این طرح 3۱ استان و 3۸ فدراسیون منتخب 

همکاری داشتند.
در  کشورافزود:  برتر  استعدادهای  المپیاد  ستاد  دبیر 
اعتبارات  از  درصد   ۱۰ تا  هستیم  درصدد  طرح  این 

فدراسیون ها را برای این قشر در نظر بگیریم.
دولو با بیان این که در المپیک پیش رو ۴۰ سهمیه 
برای این رویداد ورزشی برای کشورمان مدنظر است 
المللی  بین  بخش  در  ما  های  افق  از  یکی  گفت: 

موفقیت در المپیک ۲۰۲۲ سنگال است.
المپیک  دوره  سه  تاکنون  که  این  به  اشاره  با  وی 
در  ایران  جوانان  افزود:  است  شده  برگزار  جوانان 
المپیک های ۲۰۱۰، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ )سنگاپور، چین 

و آرژانتین( شرکت کردند.
وی اضافه کرد: در المپیک ۲۰۲۲ سنگال ورزشکاران 
رده سنی ۱۵ تا ۱۸ سال در آن شرکت خواهند داشت.

سیاوش بهبود یدو کلمه حرف ورزشی

باز هم قرارداد، باز هم مربی!
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و  ناشنوایان  جهانی  درهفته  تورنا  اپلیکیشن   ■■
انجمن  حمایت  با  گردشگری  جهانی  روز  با  همزمان 
ناشنوایان ایران در برج میالد تهران معرفی و رونمایی 
توسط  ابتدا  تورنا  نام  با  اپلیکیشن  این  ایده ی  شد. 
اجرایی  مراحل  و  مطرح شد  نیا سری  حامد  مهندس 
آن بررسی و در نهایت با مشارکت و تالش کارگروهی 

از ناشنوایان به ثمر نشست. 
نیا و   ،  نیما یزدی   وحیده نظری، حامد عابدین زاده 
محمدرضا بوستان افروز با پیگیری و کار شبانه روزی 

این اپلیکیشن را ساختند. 
اماکن  تاریخی،  باستانی،  آثار  اپلیکیشن  این  در 
شرح  و  معرفی  ناشنوایان  اشاره  زبان  به  گردشگری 
داده می شود. نکته مثبت این اپلیکیشن این است که 
گردشگران خارجی ناشنوا نیز می توانند از آن استفاده 

کنند زیرا دارای زبان اشاره بین المللی هم هست.  
تورنا دارای تاییدیه از شورای عالی انفورماتیک کشور 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  از  انتشار  و  فعالیت  پروانه  و 

اسالمی است. 

تا این لحظه، تورنا جاذبه های شهرهای تهران، ارومیه، 
نیشابور،  کرمان،  کیش،  شیراز،  کاشان،  اصفهان،  تبریز، 
خود  اپلیکیشن  و  وبسایت  در  را  همدان  و  یزد  مشهد، 
شهرهای  لیست  مرور  به  امیدواریم  است.  کرده  معرفی 
تورنا کل ایران را پوشش دهد. در هر شهر چند جاذبه 
مهم آن معرفی می شود در قالب ویدئو هایی که گوینده با 
زبان اشاره اطالعات دقیق و مفیدی در مورد تاریخچه و 
اهمیت آن جاذبه به مخاطب منتقل می کند. این ویدئو ها 
بی صداست اما برای افرادی که ناشنوا نیستند هم قابل 

استفاده است زیرا زیرنویس فارسی و انگلیسی دارد. 
ابتدا  دیدم.  تورنا  سایت  در  را  مشهد  نمونه شهر  برای 
گوینده نام شهر مشهد را به زبان اشاره به مخاطب یاد 
می دهد. در ادامه جاذبه های مشهد؛ آرامگاه فردوسی 
و موزه توس و باغ موزه نادری را به تفصیل معرفی کرد. 

اطالعات جالبی بود.
ناشنوایان  مناسب   ویدیویی  محتوای  تولید  کنار  در 
تورنا  گروه  خارجی،  و  داخلی  گردشگران  برای 
فعالیت های متعددی انجام می دهد. برای مثال در شهر 
می کند.  برگزار  ناشنوایان  برای  شاد  جشن های  تهران 
نشاط  و  شادی  از  مراسم  این  در  شرکت  با  خانواده ها 
بادبادک  مثل  شاد  فعالیت های  انجام  و  بودن  هم  با 
بازی در اطراف دریاچه خلیج فارس استفاده می کنند. 
نمایش صنایع دستی و رقص های محلی در این مراسم 

بسیار جذاب بوده است.

■■ وب دسترس پذیر چیست؟
دسترس  هدف  به  رسیدن  مسیر  در  تورنا  اپلیکیشن 
پذیری وب )Web Accessibility( حرکت می کند. 

مورد  اخیرا  که  است  مفهمومی  وب  پذیری  دسترس  
توانایی  این معنی است که  توجه قرار گرفته است. به 
و  داده ها  جهانی  منابع  از  استفاده  و  آسان  دستیابی  
از  منظور  باشد.  مقدور  کاربران  همه ی  برای  اطالعات 
همه ی کاربران افرادی است که دچار معلولیت هستند، 
شوند.  مند  بهره  اطالعات  از  بتوانند  باید  هم  آن ها 

گروه هایی که نیازمند این موضوع هستند عبارتند از:
● افراد بی سواد و کم سواد 

● افراد نابینا، کم بینا و کوررنگ 
● افراد دارای مشکالت حرکتی مانند پارکینسون

● افراد دارای مشکالت یادگیری
● افراد دارای مشکالت شنوایی

با توجه به این که یک نفراز هر هفت نفر در جهان دچار 
نوعی معلولیت است، چه میزان از فضای اینترنت برای 

همه قابل دسترسی است؟
سفر در شرایط محدود کننده معلولیت می تواند بسیار 
اینترنت به کمک ما آمده تا کارها را در  سخت باشد. 

یا گوشی هوشمند  از یک کامپیوتر  استفاده  با  و  خانه 
مدیریت کنیم. یکی از آن کارها سفر کردن است. 

فضای  و  اینترنت  بدون  گردشگری  امروز،  جهان  در 
مجازی ناممکن است. همه اقدامات ما پیش از سفر اعم 
از انتخاب مقصد، رزرو و خرید بلیط هواپیما و هتل و 

تورها و... همه در فضای وب انجام می شود. 
از  بتوانند  باید  همه  همه،  برای  گردشگری  در 
بر  که  گردشگری  خدمات  دهنده  ارائه  وبسایت های 
شده  طراحی  دسترس پذیر  وب  استانداردهای  منبای 
است استفاده کنند. اما چه میزان از وبسایت ها مربوط 

به گردشگری برای همه قابل دسترسی است؟ نه تنها 
در ایران بلکه این چالش در جهان وجود دارد. 

اطالعات گردشگری به ندرت برای گروه های با نیازهای 
ویژه طراحی شده است. مساله در گردشگری دسترس 
از  صحیح  فهم  دارای  بازار  این  که  است  این  پذیر 
شرایط  نیست. از طرفی تقاضا برای اطالعات و خدمات 
گردشگری دسترس پذیر باال است اما عرضه به شدت 

پایین است. 
■■ وب دسترس پذیر چه ویژگی هایی دارد؟

متن های  وجود  پذیر  دسترس  وب  نکات  از  یکی 
جایگزین عکس است. به عبارتی دیگر، یک فرد دارای 
نابینایی می تواند در اینستاگرام بگردد و تصویرها را با 
استفاده از متن جایگزین تصویر ببیند.  این متن توسط 
نرم افزارهای تبدیل متن به گفتار برای فرد نابینا قابل 

استفاده می شود. 
اندازه  تغییر  قابلیت  دسترس پذیر،  وب  دیگر  مورد 
نوشته ها است. حروف بزرگتر برای افراد دارای اختالالت 
برای  از رنگ های خاص  استفاده  بینایی خوانا می شود. 
دسترس پذیر  وب  در  هم  دارند  کوررنگی  که  افرادی 
مورد توجه است. وجود زیر نویس در ویدئو ها اطالعات 
را برای گروهی که دچار اختالالت شنوایی است راحت 
موضوعی  دسترس  پذیر  وب  استاندارد های  می کند. 
به  با توجه  نویسان می توانند  برنامه  تخصصی است که 
آن، فضای وب را برای همه مناسب کنند.  به عبارتی اگر 
طراحی سایت بر دسترس پذیری تمرکز کندو بر همان 
اصول به روز شود و محتوای تولید شده مناسب باشد، 

دسترسی به اینترنت برای همه کاربران آسان می شود.
جالب است بدانید که دسترس  پذیری وب در کشورهای 
به  ایرلند  و  سوئد  اسپانیا،  انگلستان،  فیلیپین،   ، کانادا 
قرارداد های رسمی در آمده است. در  و  قانون  صورت 
موظفند  کشوری  نهادهای  همه ی  کشورها  از  بعضی 

وبسایت های خود را دسترس پذیر طراحی کنند.

از  خوزستان  استان  شمال  در  شوش  شهر 
در  بشر  شده  شناخته  سکونتگاه های  قدیمی ترین 
اهواز  شمال  کیلومتری   ۱۰۵ شهر  این  است.  جهان 

قرار دارد. 
نشیب  و  پرفراز  حیات  سال ها  از  پس  شوش  شهر 
با روزهای پیروزی و شکست، رونق و رکود و  توام 
آبادانی و ویرانی، با سقوط هخامنشی در سال 33۲ 
قرون  در  و  افتاد  افول  سراشیبی  در  مرور  به  م  ق. 
میانه اسالمی رونق خود را به کل از دست داد و به 
)ع(  نبی  دانیال  آرامگاه  گرداگرد  کوچکی  روستای 
تبدیل شد. دانیال نبی از پیامبران بنی اسرائیل بود 
که به همراه عده ای از ساکنان قوم یهود به ایران آمد 
و شهر شوش را برای زندگی انتخاب کرد. محل دفن 

رودخانه او به طور دقیق مشخص نیست، اما به گفته بیشتر  شرق  در  او  مومیایی  جسد  تاریخ دانان 
شاوور در شوش به خاک سپرده شده است.

زیگورات چغازنبیل بنای آجری و خشتی معروفی است.
هفت   موزه ی  و  شاوور  کاخ  و  آپادانا  کاخ  چنین  هم 
تپه ازدیدنی های این شهراست. قلعه شوش یا آکروپل 
بنا  شوش  شهر  تپه های  نقطه  بلندترین  روی  بر  نیز 
قلعه های  و همانند  است  ذوزنقه ای  آن  و شکل  شده 

قرون وسطا طراحی شده است.
پایتخت چند هزار  روزگاران گذشته  در  این شهر 
ساله دولت و تمدن ایالم بود. اهمیت این شهر در 
ایران باستان به قدری بود که در زمان امپراتوری 
زمستانی  پایتخت  عنوان  به  نیز  هخامنشیان 

استفاده می شد.

مدیرعامل آسایشگاه فیاض بخش مشهد:

هر معلول ماهانه، بیش از ۳ 
میلیون تومان هزینه دارد

فیاض  آسایشگاه  عامل  مدیر  کامیار  یوسف 
معلولین  آسایشگاه  نشست خبری  در   بخش مشهد 
به  که  هنری(  )عبداهلل  مشهد  فیاض  بخش  شهید 
آسایشگاه  این  در  معلولین  جهانی  روز  مناسبت 
وضعیت  این  در  آسایشگاه  کرد:  عنوان  شد،  برگزار 
اقتصادی، ماهانه 3 میلیارد تومان هزینه جاری دارد 
و  از این 3 میلیارد تومان، تنها ۴۰۰ میلیون تومان 
را بهزیستی کمک می کند که حدود ۱۵ درصد این 
از طریق کمک های  باید  هزینه است و دیگر مبالغ 

مردمی تامین شود.

کم  را  کمک  مردم  که  این  رغم  علی   افزود:  وی 
نکرده اند اما تورم موجود کاری را کرده که احتیاج 

است به نسبت تورم کمک ها افزایش پیدا کند. 
کامیار با بیان این که »هر معلول ماهانه، 3 میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان هزینه دارد«، گفت: از خارج از کشور، 
کمک  نقدی  صورت  به  نمی توانند  اما  داریم  کمک 
کنند. هر چقدر کمک های مردم کم شود، ناچاریم از 

خدمات کم  کنیم و کل کمک ها نقدی نیست.
اظهار  مشهد،  فیاض  بخش  آسایشگاه  عامل  مدیر 
بهزیستی،  سازمان  استانداری،  شهرداری،  کرد: 
اوقاف، سازمان های دیگر و دانشگاه علوم پزشکی از 
جهت خدمات  پزشکی می توانند ما را همراهی کنند.

و  مجلس  نمایندگان  امیدواریم،  ما  داد:  ادامه  وی 
از  داشته  باشند،  قشر  این  به  ویژه ای  عنایت  دولت 
به  و  است  اسالمی  دولت  وظیفه  هم  اسالمی  نظر 
عنوان نماینده معلولین این درخواست را داریم. ما 
این  از  مسلمان  و  انسان  یک  عنوان  به  نمی توانیم 

مسؤولیت شانه خالی کنیم.

شرکت های خالق در پارک ملی 
فناوری های نرم

 
به گزارش معاونت علمی و فناوری، ستاد توسعه 
فناوری  و  علمی  معاونت  هویت ساز  و  نرم  فناوری های 
قوانین  چهارچوب  در  تا  دارد  سعی  جمهوری  ریاست 
گونه ای  به  را  حمایتی  سیاست های  موجود،  امکانات  و 
استقرار  شود.  ایجاد  بهره وری  بیشترین  که  کند  اجرا 
شرکت های خالق در پارک ملی علوم، فناوری های نرم 
ایجاد  است.  حمایت ها  این  از  یکی  فرهنگی،  صنایع  و 
محیطی امن برای تولد و رشد یک کسب و کار فرهنگی، 
شرایطی را فراهم می سازد تا زمانی که شرکت های فعال 

در این حوزه نوپا هستند، امکان رشد را داشته باشند.
شرکت های فعال در حوزه های مختلفی مانند: گردشگری، 
طراحی صنعتی،  مجسمه  سازی،  نقاشی،  صنایع  دستی، 
و  پوشاک  و  مد  موسیقی،  گرافیک،  عکاسی،  معماری، 
رسانه امکان استقرار و ادامه فعالیت در این پارک را دارا 
هستند. هم چنین در این پارک، امکان برگزاری دوره های 
صنایع  و  نرم  فناوری های  حوزه  در  تخصصی  آموزشی 

فرهنگی با حضور استادان مجرب، ایجاد شده است.
فنی،  حقوقی،  حوزه های مالی،  در  مشاوره   خدمات 
کسب وکار،  و  عارضه یابی  هنری،  فرهنگی،  مدیریتی، 
بخش دیگری از خدماتی هستند که شرکت های مستقر 
در پارک ملی فناوری های نرم و صنایع فرهنگی دریافت 

خواهند کرد.

گردشگری دسترس پذیرشمیم عطایی
معرفی یک کسب و کار:

سفیر گردشگری ناشنوایان "تورنا" 

به قدیمی ترین تمدن بشری در ایران سفر کنید
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)سازمانی  "سنا"  نام  به  مرکزی  مربی  اورتیز  آلدمار 
پیر، جوان  ژان  و  وزارت کار کلمبیا(،  به  وابسته  ملی 
به  را  آنچه  شنوایی،  اختالل  با  ریکورته  محله  ساکن 
به مردم  زبان عالمت گذاری شناخته می شود  عنوان 
منطقه سوآچا، در استان کوندینامارکا کلمبیا، و سایر 

مناطق کشور آموزش می دهند. 
پذیر  نفر گردشگری دسترس  دو  این  این صورت،  به 
به عنوان پیشگامان گردشگری  و  ترویج می کنند  را 
هفته  این  شده اند.  شناخته  کلمبیا  در  پذیر  دسترس 
المللی  بین  در یک مجمع  تا  به مکزیک سفر کردند 
سخنرانی کنند و آنچه را که در سوآچا و کلمبیا انجام 

می دهند، آموزش دهند.
آلدمار در "سنا" با ژان پیر آشنا شد، جوانی با اختالل 
شنوایی که در این مرکز مشغول به تحصیل در رشته 
مدیریت مقاصد گردشگری با رویکردی دسترس پذیر 

است.
شد  متولد  پیش  سال   ۸ ایده  "این  آلدمار،  گفته  به 
که  د اشتیم  جنگ  در  زخمی  سربازان  ما  که  زمانی 
به  بنابراین  بود ند،  معلول شد ه  و  نابینا  ناشنوا،  بعضی 
دلیل شرایطشان، هر کد ام شیوه نگرش به مسائل را 
برایمان تغییر دادند. برخی به سمت کارآفرینی رفتند، 
برخی دیگر به گردشگری و من به دنبال ترجمه. در 
آن جا سه دانش آموز ناشنوا بودند که با مشکل نبود 
که  بود  پیر  ژان  ها  آن  از  یکی  بودند.  مواجه  مترجم 

امروز بیش از ۲۸ منطقه در کشور را می شناسد."
در "سنا" آن ۵ ها موظف شدند تا یک منطقه را برای 
را  سوآچا  پیر  ژان  و  کنند  انتخاب  گردشگری  ارتقاء 

انتخاب کرد.
آلدمار ادامه می دهد: "ما شروع به گشت و گذار کردیم 
و فهمید یم که در منطقه جاذبه های زیاد ی وجود د ارد، 
اما هیچ نهاد ترویج و ترغیب کنند ه جهانگردی نیست. 
گوناگون  سازمان های  با  مذاکره  به  شروع  ما  بنابراین 

شهرداری  اقتصادی  توسعه  اد اره  جمله؛  از  کرد یم. 
سوآچا. بعد پروژه را به سنا ارائه دادیم، آن  ها استقبال 

کرد ند و ما شروع به کار کرد یم."
منظور  به   ۲۰۱9 سال  آوریل  در  آموزش ها  این 
و  موانع  کردن  برطرف  برای  نشانه  زبان  گسترش 
آغاز شد  و شنوا  ناشنوا  افراد  با  بهتر  ارتباط  برقراری 
افراد  مانند  جهانگردی  بازیگران  روی  آن  تمرکز  و 
نقل  و  حمل  رستوران ها،  شاپ ها،  کافی  در  مشغول 

عمومی و موزه ها بود.
"۲۰ روز پیش  به مکزیک گفت:  از سفر  آلدمار قبل 
تبایید ا،  د ر  توریسم  المللی  بین  کنفرانس  یک  در 
کیندیو )کلمبیا( سخنرانی کردیم. در واقع یک شبکه 
آمریکای التینی در مورد گردشگری د سترس پذیر در 
دسترس داریم که از مکزیک شروع شده و تا آرژانتین 

در  را  موضوع  این  می خواهیم  ما  اکنون  دارد.  ادامه 
مکزیک ارائه کنیم و زبان نشانه ها و چگونگی ارتباط 
آن با گردشگری و مدیریت گردشگری دسترس پذیر 
را  معلولیت  د ارای  افراد  و  نابینایان  ناشنوایان،  برای 

آموزش دهیم."
با زبان نشانه ها  اما  اگرچه ژان پیر صحبت نمی کند، 
است  این  کنفرانس  این  د ر  آن ها  علت شرکت  گفت 
به جامعه  انجام می د هند  را که در کلمبیا  که کاری 

بین الملل بشناسانند.
ژان پیر سه برادر دارد ، پدرش درگذشته و مادرش 

بیکار است و همین امر او را به کار تشویق می کند.
زمان  از  و  آمد ه ام  د نیا  به  ناشنوا  "من  داد:  ادامه  وی 
عنوان  به  بود.  د شوار  برایم  ارتباط  برقراری  کود کی 
ناشنوا به مدرسه رفتم و به تجربه و تمرین پرد اختم، 
پرسید م  خود م  از  و  شد م  فارغ التحصیل  که  وقتی  تا 
انجام د هم. تصمیم گرفتم یک پروژه  باید  چه کاری 
که  شنوند گانی  به  را  نشانه ها  زبان  تا  کنم  ایجاد 
نقش  از  می گوید  او  دهم."  آموزش  بود ند،  عالقه مند 
مربی گری که اکنون بازی می کند راضی است. و د ر 
پایان می افزاید: "این بسیار خوب است زیرا مرد م ما را 
یاد گیری زبان عالئم  به  می شناسند، جامعه عالقمند 
از  ما  زیرا  است  متقابل  امری  یادگیری  و  است  شد ه 
یکد یگر می آموزیم و در بین خود مان سعی می کنیم 

از یکدیگر حمایت کنیم."

رونمایی از یک ساعت هوشمند 
چینی

هوشمند  ساعت  نخستین  از  تازگی  به  شیائومی 
خود تحت عنوان می واچ )Mi watch( رونمایی کرده 
از کارشناسان و تحلیلگران  است که به عقیده بسیاری 
فعال در حوزه فناوری، طراحی و شکل ظاهری آن کپی 

برداری ساعت های هوشمند اپل واچ به شمار می رود.
امکانات  و  قابلیت  قدری  به  این ساعت هوشمند جدید 
را  مچی  هوشمند  گوشی  لقب  آن  به  که  دارد  جدیدی 

داده اند.
که  است  محصوالتی  از  یکی  هوشمند  ساعت های 
جهان  سراسر  در  کاربران  توسط  اخیر  سال های  در 
و  شده  برخوردار  بی نظیری  استقبال  و  محبوبیت  از 
برنده شرکت های  از مهم ترین برگ های  به یکی  تبدیل 

تکنولوژی شده است.
از برجسته ترین قابلیت های ساعت هوشمند شیائومی که 
شباهت بسیار زیاد ی به اپل واچ دارد، می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:

جنس  از  پشتی  قاب   -- امولد  اینچی   ۱.۷۸ نمایشگر 
 eSIM و NFC ،سرامیک -- قابلیت پشتیبانی از بلوتوث
-- مجهز به رابط کاربری MIUI مبتنی برسیستم عامل 
Wear OS گوگل  -- داشتن بالغ بر ۴۰ اپلیکیشن به 
طور پیش فرض -- اپ استور اختصاصی شیائومی برای 
دانلود اپلیکیشن های مخصوص می واچ -- قابلیت پایش 
فعالیت های ورزشی از جمله شنا -- سازگاری با پلتفرم 
Firstbeat -- چیپ ست ۴G اسنپ د راگون -- حافطه 
رم یک گیگابایتی و حافظه د اخلی هشت گیگابایتی -- 
3۶ ساعت میزان شارژد هی باتری -- ظرفیت باتری ۵۷۰ 

میلی آمپر ساعتی.
البته گفته می شود این ساعت هوشمند مخصوص بازار 
عرضه  د رباره  اطالعاتی  هنوز  و  است  شد ه  عرضه  چین 

جهانی آن منتشر نشد ه است.

سامانه ملی امالک و اسکان 
راه اند ازی می شود

که  این  وجود  با  گفت:  شهرسازی  و  راه  وزیر 
تمامی اطالعات راه اندازی سامانه ملی امالک و اسکان 
د ر اختیار این وزارتخانه نیست و کاری فرا وزارتخانه ای 
عنوان  به  سامانه  این  زودی  به  اما  محسوب می شود، 

تکلیفی برای این وزارتخانه راه اندازی می شود.
سامانه ملی امالک و اسکان بعد از تایید سازمان امور 
قرار  مشاور  انتخاب  مرحله  در  اکنون  کشور  مالیاتی 
تایید  به  و  تهیه  قبال  راه  نقشه  که  آنجایی  از  و  دارد 
این سامانه در نیمه  دستگاه های مربوطه رسیده بود، 

دوم سال رونمایی و به بهره برداری می رسد.
قانون برای اخذ مالیات از خانه های خالی وجود دارد 
بود  این  داشت،  وجود  حال  به  تا  که  مشکلی  تنها  و 
راه  ندارد.  وجود  امالک  شناسایی صاحبان  امکان  که 
اندازی سامانه ملی امالک و اسکان موجب می شود تا 
مالکان خانه های خالی تا قبل از پایان سال شناسایی 
اجرایی  مرحله  به  مرحله  شیوه  به  مهم  و این  شوند 

می شود.
زمینه راه  در  شهرسازی  و  راه  وزیر  اسالمی   محمد 
این  که  اهمیتی  و  اسکان  و  امالک  سامانه  اندازی 
دارد،  خالی  خانه های  دقیق  آمار  ثبت  برای  سامانه 
راه اندازی  زودی  به  سامانه  این  که  است  داده  وعد ه 

می شود.
ساختار  در  که  می رود تحولی  انتظار  افزود:  اسالمی 
آمار و برنامه ریزی در وزارتخانه راه و شهرسازی ایجاد 
شده،  ادامه یابد و بتوان تراز وزارتخانه را د ر ارایه آمار 
حداکثری  محوری  برنامه  تراز  به  درست  اطالعات  و 

برسانیم.

بخش خصوصی و 
همکاری های ایران و ارمنستان

شافعی،  غالمحسین  صفحه1:  از  ادامه 
ضمن  نیز  کشور  خصوصی  بخش  پارلمان  رئیس 
کشور،  دو  بین  سیاسی  گسترده  روابط  به  نگاهی 
را  ارمنستان  و  ایران  اقتصادی  مناسبات  سطح 
این  اندک و غیرقابل توجیه دانست و گفت:  بسیار 
سووال اساسی وجود دارد که چرا علی رغم نزدیکی 
تفاهم نامه های  وجود  همسایگی،  ظرفیت  فرهنگی، 
مبادالت  میزان  گسترده،  سیاسی  روابط  و  متعدد 
و سرمایه گذاری های مشترک بین ایران و ارمنستان 
محدود است. اگر این مساله را آسیب شناسی کنیم، 

می توانیم راه حل مناسبی برای آن در نظر بگیریم.
از زمان  ارمنستان  باالی رشد  نرخ  به  ادامه  وی در 
استقالل این کشور که به همت بخش خصوصی آن 
ارمنستان  کرد:  تصریح  و  اشاره  است،  افتاده  اتفاق 
در این مدت رشد خوبی در حوزه صنایع کوچک و 
متوسط و حوزه معدن داشته و به طور متوسط نرخ 

رشد باالی ۶ درصد را تجربه کرده است.
زمینه های  کشور  خصوصی  بخش  پارلمان  رئیس 
توصیف  متنوع  را  ارمنستان  و  ایران  بین  همکاری 
است  حوزه ای  ترانزیت،  و  حمل ونقل  افزود:  و  کرد 
مناسبات  سطح  آن  روی  بر  تمرکز  با  می توان  که 
بازار  به  را  اوراسیا  افزایش داد و کشورهای های  را 

منطقه متصل کرد.
شافعی به موضوع تهاتر به عنوان یک راه حل مناسب 
کرد:  تأکید  و  اشاره  تجاری  روابط  برقراری  برای 
خوبی  تفاهم های  به  روسیه  با  ایران  حوزه  این  در 
دیگر کشورهای  و  ارمنستان  بنابراین  است.  رسیده 
اوراسیا می توانند یا از طریق تهاتر و یا در قالب یک 
همکاری سه جانبه بین ایران، روسیه و کشور مورد 

نظر با یکدیگر همکاری کنند.
داد:  پیشنهاد  ارمنستان  اتاق  رئیس  به  ادامه  در  او 
مشترک  صندوق  و  کاال  تهاتر  مشترک  صندوق 

سرمایه گذاری را بین دو کشور ایجاد کنند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: چنانچه طرف 
تهاتر  برای  آمادگی  باشد،  تمایل داشته  پاکستانی 
کاال و تجارت با پول ملـی دو کشـور یعنـی روپیه 

و ریال وجود دارد.
»مسعود  تهــران،  بازرگانــی  اتاق  گــزارش  به 
با  »سیـد محمـد علــی  خوانسـاری« در دیـدار 
حسینـی« سفیـر ایــران در پاکستان به افــزایش 
تمرکز اتاق بازرگانی تهـران نسبت به توسعه روابط 
اقتصـادی و تجـاری با همسایگان پس از خــروج 
آمریکا از برجام اشاره کرد و افزود: در پاکستان نیز 

ظرفیت های خوبی نهفته است.
وی ادامه داد: با وجود مرزهای مشترک، پاکستان 
می تواند نیاز کاالیــی ایران را از جملـه در حــوزه 
کشـاورزی در شــرایط تحریم برطـرف کند. البته 
وزارت  که  اسـت  مستلـزم آن  هدف،  این  تحقق 
میان  از  را  پاگیر  و  جهاد کشاورزی ضوابط دست 
بردارد. در این صورت، نه تنها نیازهای ایران تامین 
خواسته  کاسته  نیز  قاچاق  میزان  بلکه از  می شود 

خواهد شد.
خوانسـاری خاطر نشان کرد: متاسفانه برخی تنگ 
کشور  تجاری  مناسبات  ارتقا سطح  مانع  نظری ها 

شده است.
ایجاد  پیشنهاد  به  اشاره  با  چنین  هم  خوانساری 
افغانستان،  و  ایران  بین  صنعتی  مرزی  شهرک 
پیشنهاد مشابهی را در مورد روابط تجاری ایران و 
پاکستان مطرح کرد که می تواند به ساخت و تولید 
بازارهای  و  نیاز دو کشور  مبادله کاالهای مورد  و 

ثالث کمک زیادی کند.
این  که  است  عقیده  این  بر  تهران  اتاق  رییس 
راهکار به تعادل تراز تجاری ایران و پاکستان نیز 

کمک خواهد کرد.
وی با اشاره به این که ظرفیت های بالقوه فراوانی 
درصد   ۴۰ تا   3۰ و  دارد  وجود  تهران  اتاق  در 

اقتصاد کشور در تهــران متمــرکز است، ادامــه 
باشد،  نیاز  پاکستان  بازار  در  که  کاالیی  هر  داد: 
بنگاه های اقتصادی فعال در تهران قادر به تامین 

آن خواهند بود.  
هم چنین در این نشست قرار شد زمینه های اعزام 
یک هیات از اتاق بازرگانی تهران به پاکستان برای 
در  تجاری  همکاری  توسعه  زمینه های  بررســی 
الزم  بررسـی های  جـاری،  سـال  زمستان  اواسط 

انجام شود.
دیدار با  این  در  نیز  حسینی«،  محمدعلی  »سید 
اشاره به این که در حال حاضر حدود ۱۰۰ مگاوات 
افزود:  می شود،  صادر  پاکستان  به  ایران  از  برق 
وزیر نیرو اعالم کرده زیرساخت های صادرات برق 
در  است.  فراهم  نیز  پاکستان  به  مگاوات   ۴۰۰ تا 
شاهد  پاکستان،  به  برق  صادرات  افزایش  صورت 
تحوالت بزرگـی در مــرز مشتـرک با این کشــور 

خواهیم بود.
وی با بیان این کـه نگــرش مــردم پاکستان به 
مبادالت  چنانچه  داد:  ادامه  است،  مثبت  ایرانیان 
تجاری و همکاری های اقتصادی دو کشور افزایش 
پیدا کند، این دستاورد روی افکار مردم این کشور 
البته متعاقب آن امنیت  نیز اثر خواهد گذاشت و 

در استان های مرزی ما نیز ارتقا خواهد یافت.

تالش برای تحقق رویای دسترس پذیری!
]سرگذشت دو پیشگام گردشگری دسترس پذیر در کلمبیا[

آمادگی ایران برای تهاتر کاال با پاکستان 

بهار ساد ات موسوی



1398/9/11 - شماره 146 6

کافه شهرحمید مزرعه --- نیم نگاه ---

فلسفــه ی تــراژدی

لحطاتی با شعربه انتخاب نیما موسوی

"مولوی"
ای یوسف خوش نام ما، خوش می روی بر بام ما

ای درشکسته جام ما، ای بردریده دام ما
ای نور ما ای سور ما، ای دولت منصور ما

جوشی بنه در شور ما تا می شود انگور ما
ای دلبر و مقصود ما ای قبله و معبود ما

آتش زدی در عود ما نظاره کن در دود ما
ای یار ما، عیار ما، دام دل خمار ما

پا وامکش از کار ما، بستان گرو دستار ما
در گل بمانده پای دل، جان می دهم چه جای دل

وز آتش سودای دل، ای واِی دل، ای واِی ما

"محتشم کاشانی"
حسن تو چند زینت هر انجمن بود
روی تو چند آینه ی مرد و زن بود

تیر نظر به غیر میفکن که هست حیف
شیرافکن آهوی تو که روبه فکن بود
لطفی ندید غیر که مخصوص او نبود

لطفی به من نمای که مخصوص من بود
ای در بر رقیب چو جان مانده تا به کی

جان هزار دل شده در یک بدن بود
من سینه چاک و پیش تو بی درد در حساب

آن چاک های سینه که در پیرهن بود
تا غیر خاص خویش نداند حدیث او

راضی شدم که با همه کس در سخن بود
اوقات اگر چنین گذرد محتشم مدام

مردن هزار بار به از زیستن بود

"هاتف اصفهانی"
سوی خود خوان یک رهم تا تحفه جان آرم تو را

جان نثار افشان خاک آستان آرم تو را
از کدامین باغی ای مرغ سحر با من بگوی

تا پیام طایر هم آشیان آرم تو را
من خموشم حال من می پرسی ای همدم که باز

نالم و از ناله ی خود در فغان آرم تو را
شکوه از پیری کنی زاهد بیا همراه من

تا به میخانه برم پیر و جوان آرم تو را

ناله بی تاثیر و افغان بی اثر چون زین دو من
بر سر مهر ای مه نامهربان آرم تو را

گر نیارم بر زبان از غیر حرفی چون کنم
تا به حرف ای دلبر نامهربان آرم تو را

در بهار از من مرنج ای باغبان گاهی اگر
یاد از بی برگی فصل خزان آرم تو را

خامشی از قصه ی عشق بتان هاتف چرا
باز خواهم بر سر این داستان آرم تو را

"بیدل دهلوی"
او سپهر و من کف خاک، اوکجا و من کجا

داغم از سودای خام غفلت و وهم رسا
عجز راگر در جناب بی نیازی ها رهی ست

این قدرها بس که تاکویت رسد فریاد ما
نیست برق جانگدازی چون تغافل های ناز

بیش از این آتش مزن در خانه آیینه ها
هرکه را الفت شهید چشم مخمورت کند

نشئه انگیزد زخاکش گرد تا روز جزا
از نمود خاکسار عشق نتوان داد عرض

رنگ تمثالی مگر آیینه گردد توتیا
نیست در بنیاد آتش خانه نیرنگ دهر
آن قدر خاکسترکایینه ای گیرد جال

زندگی محمل کش وهم دوعالم آرزوست
می تپد در هر نفس صدکاروان بانگ درا
آرزو خون گشته نیرنگ وضع نازکیست
غمزه درد دور باش و جلوه می گوید بیا
هرچه می بینم تپش آماده صد جستجوست

زبن بیابان نقش پا هم نیست بی آوازپا
قامت او هرکجا سرکوب رعنایان شود
سرو راخجلت مگر درسایه اش داردبه پا

هرنفس صد رنگ می گیرد عنان جلوه اش
تاکند شوخی عرق آیینه می ریزد حیا

بال وپر برهم زدن بیدل کف افسوس بود
خاک نومیدی به فرق سعی های نارسا

"امیرمعزی"
حلقه های زلف جانان تا سراندر سرزده است

دل ز من بگریخته است و زیر زلف او شده است

گر شب تاریک خواب آرد همی در چشم من
زلف شبرنگش چرا خواب از دو چشمم بستداست

گر ز اصل جادویی و شعبده خواهی نشان
چشم او بنگر که اصل جادویی و شعبده است
تاکه او را دو رده است از در مکنون و عقیق

از سرشک و لعل او بر چهره من صد رده است
گر بود آتشکده آرامگاه موبدان

عشق او چون موبدست و جان منآتشکده است
پارسا چون باشم از عشق وی و توبه  کنم
کان بت عیار تیر غمزه بر جانم زده است

با چنان غمزه  که او دارد مرا و جز مرا
پارسایی باطل است و توبه  کردن بیهده است

دارد آن خورشید لشکر صورت فردوسیان
گویی از فردوس پیش تخت سلطان آمده است
خسرو گیتی ملکشاه آن  که اندر شرق و غرب
نه بود هرگز چنو سلطان و نه هرگز ُبده است

"اوحدی مراغه ای"
دلبرا، در دل سخت تو وفا نیست چرا؟
کافران را دِل نرمست و ترا نیست چرا؟

بر درت سگ وطنی دارد و ما را نه، که چه؟
به سگانت نظری هست و بمانیست چرا؟

هر که قتلی بکند کشته بهایی بدهد
تو مرا کشتی و امید بها نیست چرا؟

خون من ریزی و چشم تو روا می دارد
بوسه ای خواهم و گویی که؛روانیست، چرا؟

شهریان را به غریبان نظری باشد و من
دیدم این قاعده در شهر شما نیست، چرا؟

من و زلف 
تو قرینیم به 

سرگردانی
من ز تو دورم 
و او از تو جدا 

نیست چرا؟
دیگران را 

همه نزدیک تو 
راه هست و قبول

اوحدی را ز میان راه 
وفا نیست چرا؟

به روزرسانی و تقویت 
کتابخانه های کانون

 
براساس اعالم اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل 
نظری  فاضل  نوجوانان،  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون 
سراسر  کانون  مدیران  فصلی  نشست  در  کانون  مدیرعامل 
کشورگفت:  مراکز فرهنگی هنری کانون نیازمند احیا و ایجاد 
هوای تازه است در این زمینه باید کتاب های جدید را به این 
افزایش تولید کتاب های  با   ، این کار  مراکز تزریق کنیم که 
و  قدیمی  کتاب های  چاپ  تجدید  و  صوتی  و  چاپی  جدید 
خرید کتاب از ناشران دیگر صورت می گیرد و کتاب خانه های 
کانون می توانند بهترین مشتریان آثار تولیدی ما باشند. باید 
به سرعت، این آثار در اختیار کودکان و نوجوانان در سراسر 

کشور قرار بگیرد.
نظری هم چنین ایجاد زیر ساخت های الکترونیکی و رایانه ای 
در  تغییر  این  اساسی  اولویت های  از  و  کانون ضروری  در  را 
مثل  جایی  نمی شود  دیگر  شد:  یادآور  و  کرد  عنوان  کانون 
اداره کرد.به گفته وی  با شیوه های ۴۰ سال پیش  را  کانون 
باید به تغییر شیوه مدیریت در این مجموعه اهمیت بدهیم 
رایانه ای  زیرساخت های  به  را  اقدامات  از  مهمی  بخش  و 
این حوزه،  در  مهارت ها  و  دانش  روزآمدی  دهیم،  اختصاص 
شویم. آماده  باید  تغییر  این  برای  و  است  آموزش  نیازمند 

وی ابراز امیدواری کرد با ایجاد کانون مجازی در کنار مراکز 
کانون به اطالعات واقعی تری درباره ی فعالیت ها و مخاطبان 
کانون دست پیدا کنیم در عین حال این کار مساله داده سازی 

را در همه حوزه ها محدود می کند.
او در همین حال طرح ایجاد زیرساخت های تولید انیمیشن 
عنوان کرد که  برنامه هایی  از جدیدترین  را  کانون  مراکز  در 
به زودی با محوریت معاونت فرهنگی و همکاری معاونت تولید 
نوجوانان  برای  کانون  مراکز  کردن  جذاب تر  هدف  با  کانون 
فعالیت های  کیفی سازی  بر  ادامه،  در  نظری  می شود.  اجرا 
کانون و اجرای برنامه های عمیق و اثرگذار و پرهیز از کارهای 
سطحی و گذرا برای کودکان و نوجوانان تاکید کرد و گفت: 
نگاه کمیت گرا برازنده شرایط امروز کانون نیست. مدیرعامل 
راهبردهای  افزود:  نوجوانان  و  فکری کودکان  پرورش  کانون 
ما برای اداره کانون کامال مشخص است اگرچه ممکن است 
نشست،  این  ادامه  کند. در  تغییر  روش ها  مسیر حرکت،  در 
مختلف  استان های  در  کانون  فعالیت های  درباره ی  گزارشی 
از ابتدای سال ۱39۸ و مقایسه آن با سال گذشته از سوی 
با  پایان  در  و  ارایه  کانون  فرهنگی  آفرینش های  کل  اداره 
از مدیران کل کانون استان های خراسان  اهدای لوح تقدیر، 
پرورش  کانون  شد.  قدردانی  گلستان  و  خوزستان  رضوی، 
فرهنگی  مرکز   ۱۰۰۰ از  بیش  نوجوانان،  و  کودکان  فکری 
ثابت و سیار شهری، سیار روستائی و پستی در سراسر ایران 
دارد که تقریبا همه آن ها کتابخانه دارند، این مراکز با ارایه 
نوجوان  و  کودک  مخاطبان  با  هنری  فرهنگی،  فعالیت های 
خود ارتباطی چهره به چهره و نزدیک برقرار می کند. انتشار 
از 3 میلیون در سال،  با شمارگانی بیش  ۱۴۰ عنوان کتاب 
و  مستند  زنده،  بلند،  کوتاه،  فیلم های  دقیقه  هزاران  تولید 
پویانمایی، تولید ده ها عنوان نوار موسیقی، نمایش عروسکی، 
آموزشی  نرم افزارهای  و  اسباب بازی  سازنده،  سرگرمی های 

رایانه ای از آن جمله به شمار می روند.

فیلم های درحال تولید کشور در 
جشنواره فیلم فجر

 
سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
ساز و کارها برای برگزاری سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر 

به خوبی در حال فراهم شدن است و شرایط خوبی داریم.
برای  هستند  تولید  حال  در  که  فیلم هایی  همه  افزود:  وی 
حضور در جشنواره ثبت نام کرده اند و انتظار داریم جشنواره 
به  ملی کشور در حوزه سینما  عنوان یک جشنواره  به  فجر 

خوبی رقم بخورد.
درباره  چنین  هم  ادامه  در  دوازدهم  دولت  کابینه  عضو 
برنامه های این وزارتخانه در بودجه سال آینده، اظهارداشت: 
بیشتر مسائلی که در نشست هیات دولت مطرح شد مربوط 
به موضوعات و مباحث کالن بودجه بود و لذا صحبتی درباره 

مسائل تفصیلی اتفاق نیفتاد.
صالحی ادامه داد: بحث درباره منابع درآمدها و مصارف بیشتر 
مدنظر بود و ازاین رو تا این موضوعات مشخص نشود، چشم 
مشخص  فرهنگی  مباحث  جمله  از  مختلف  موضوعات  انداز 

نخواهد شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خطاب به خبرنگاران تاکید کرد: 
اجازه بدهید مباحث ریز بودجه فرهنگی و هنری که مشخص 

تر شد در آینده اطالع رسانی و توضیحات الزم ارائه شود.

تراژدی همواره فیلسوفان را شیفته خود کرده است. 
در طول دو هزار و پانصد سال گذشته این فیلسوفان 

در مورد تراژدی چه حرفی برای گفتن داشته اند؟
افسونگر  چیز،  هر  از  بیش  تراژدی  مورد  در  آنچه   
تراژدی  به  ما  اشتیاق  نمای  متناقض  بوده، خصلت 
است  افرادی  تباهی  ترسیم گر  تراژیک  درام  است. 
به  کم  نیستند، دست  نقص  بی  همیشه  گرچه  که 
نحو بارزی خوب ترین افراد در میان ما هستند، به 
اندوهبار  وقایع  ترسیم  تراژیک  درام  دیگر،  عبارت 
منفی  احساس  زیاد  احتمال  به  که  وقایعی  است. 
به  ما  اشتیاق  اما  موجب می شوند.  ما  در  را  اندوه 
از تراژدی می  تراژدی نشان می دهد که در آنچه 
گیریم باید چیزی سودمند یا چیز سودمندی برای 
آن که بر اندوه غلبه کندباشد،ونیز باید یک واقعیت 
پر اهمیت باشد، آن قدر مهم که تراژدی را برترین 

شکل ادبیات کند و پر تکرار ترین همه ی هنرها. 
سودمندی  این  تعریف  یا  توصیف  برای  شیلینگ 
عبارت تأثیر تراژیک را عنوان کرد؛ این پرسش که 

معنای تأثیر تراژیک عبارت از چیست؟
فالسفه به طور کلی از میان دو نو پاسخ به مسأله 
تأثیر تراژیک یکی را انتخاب کرده اند. آن ها تأثیر 
تراژیک را یا در سطح حس و عاطفه قرار داده اند یا 

در سطح عقل و شناخت.
یا  تلخ  لذت،  از  بخصوصی  نوع  یا  تراژیک  تأثیر 
شیرین، لذت تراژیک دانسته شده است یا این که 

تحصیل نوعی معرفت.
البته این دو نوع تراژیک می توانند باهم نیز باشند. 
تحقیق در باره ی تأثیر تراژدی به معنای پرسش از 
آن، همان چیزی است که ارسطو آن را علت غایی 

می خواند.

"افالطون"
فلسفه ی تراژدی با افالطون آغاز شد، به خصوص 
وقتی افالطون شعر تراژیک را، به همراه بیشتر انواع 
دیگر شعر، از دولت آرمانی خود محروم کرد، دولتی 
خود  دیالوگ  مشهورترین  در  را  آن  تشکیالت  که 

یعنی جمهوری ترسیم می کند.
نزاع کهن  ادامه دهنده ی  وی در کتاب جمهوری 
این  توصیف  با  او  است.  شاعران  و  فیلسوفان  میان 
اشاره  نقدهایی  به  کهن،  های  بحث  عنوان  به  نزاع 

بر شعر  او  از اسالف پیشا سقراطی  دارد که برخی 
داشته اند، علی رغم این که خود شاعر هم بوده اند. 

و  هومر  که  می کند  گالیه  کسنوفانس  مثال،  برای 
هزیود هرچه را در میان انسان ها بدنام و ننگ است 
به خدایان نسبت می دهند. و هراکلیتوس با نگاهی 
آلود اظهار می دارد که همه چیز دانی، فهم  غرض 
را  آن  هزیود  بود  طور  این  اگر  نمی دهد،  آدم  یاد 

می داشت.
افالطون این اعتراضات را بسط می دهد و به سهم 
اما چرا  اعتراضات جدیدی اضافه می کند.  خویش 
این  داند؟  می  مهم  را  نزاع  این  ی  ادامه  افالطون 
موضوع تا حدی به سبب منزلت عظیم شاعران به 
عنوان خزائن حکمت نهایی در باب پیشبرد صحیح 
بیش  هومر  گوید،  می  ما  به  افالطون  بود،  زندگی 
به عنوان  قرار گرفته است،  از دیگران مورد تکریم 
شاعری که آموزگار یونانیان است. افالطون آن را به 

کلی بی اعتبار می داند.
تحریم شاعران  برای  افالطون  اصلی  استدالل های 
به  تفصیل  به  جمهوری  کتاب  در  که  است  این 
گرچه  است.  پرداخته  شاعران  از  متعارف  نقدهای 
نیست،  شاعران  تحریم  برای  استدالل هایی  در حد 
به نظر می رسد ناظر به تضعیف موضع آنان باشد. 
به نوعی شبیه به گاوبازی آماده شوند، برای مثال، 
کراتولوس گله می کند که اکثریت غالب افسانه ها 
شوند،  می  حفظ  که  است  تراژدی  در  ها  دروغ  و 
تضعیف  که  کند  می  گله  گرگیاس  که  حالی  در 
جز  هدفی  فلوت،  نوازندگان  همانند  تراژدی،  گران 
ارضای لذت ندارند، نه هیچ اندیشه ای برای تعلیم 
مخاطبان دارند و نه هیچ ابایی از بیان سخن های 

فاسد دارند.)ادامه دارد(
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دزدی تمساح از سلطان جنگل!
یکی از گرد شگران پارک ملی کروگر د ر آفریقای 
جنوبی، صحنه ای جالب از د زدی تمساح د ور از چشم 

شیر را ضبط کرد.
تصاویر این وید ئو نشان می د هد که تمساح غول پیکر د ر 
غیاب سلطان جنگل، طعمه آن را که یک گورخر بود، 
سرقت می کند. تمساح د ر حالی که طعمه را به د ند ان 
گرفته با هم از صخره به پایین پرت می شوند و د اخل 
آب می افتند، جایی که این خزند ه غول پیکر به راحتی 
د ست  به  زحمت  بد ون  که  غذایی  خورد ن  از  می تواند 

آورد ه، لذت ببرد.
شد ن  ناپد ید  متوجه  و  می گرد د  باز  شیر  بعد  لحظاتی 
تمساح  که  می بیند  جنگل  سلطان  می شود.  طعمه اش 

غذای او را برد ه و با لذت مشغول خورد نش است.
این وید ئو به سرعت د ر شبکه های مجازی منتشر شد و 

کاربران زیاد ی را شگفت زد ه کرد.

گرد آورند ه مریم نباتیزنگ تفریح  

شماره 104 --- جدول و سودوکو ---

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

افقی:
۱- جبان- از گستره های آبی- خد اوند ۲- سرشماری- خواند ه شد ه- فرستاد ه شد ه 3- نوعی قایق مسابقه- شکم پرست- نخستین ۴- بیابان بی آب و علف- ماد رترکی- موی فر- محکم نمود ن ۵- هنوز انگلیسی- مواظب- آشوب 
۶- د ور از نظر- ایالت هند وستان- امید واری ۷- جای بد ون خطر- بیماری خوره- روزنامه ژاپن ۸- زمینه- باران تند- مقابل رفتن- عد د  منفی 9- د انشجوی کارآموز پزشکی- گند مگون- بیماری تنگی نفس ۱۰- سقف د هان- تازه 
و بد یع- همیشه ۱۱- وسیله بازی تنیس- گوساله پرست زمان حضرت موسی- مظهر شکار ۱۲- حرف ند ا- بلند مرتبه- از اقوام وحشی آریایی د ر هزاران سال پیش- واحد پول تایلند ۱3- بد بخت- مخترع د یگ بخار- از وسایل 

بازی د ر پارک ۱۴- رویه الستیک ماشین- حیوان- بی مانند ۱۵- برهنه- اثری از فیلیپ سولرز نویسند ه فرانسوی
عمودی:

۱- مقابل استراتژی- د ستگاه کرایه شمار ۲- تیراند ازی نمودن- امانتد اران- بالها 3- مقابل آفتاب- غصه- خرما- قد م یک پا ۴- روستایی 
بنیاد ین-  ازذرات  د وستان-  نوع  این  از  امان  ماد رعرب-   -۶ اد ویه- جد ایی  نوعی   -۵ آسیایی  کهن  تمد نهای  از  رزمایش-  پاوه-  د رنزد یکی 
هواپیمای عجول ۷- قسمت انتهایی تفنگ- مظهر سرد رگمی- واحد پول چین ۸- برگرد ن اسب بیابید- عضو پرواز پرند ه- از حشرات- پول 
خرد  هند ی 9- اسب تیره- بهره ها- کمربند فرضی زمین ۱۰- سازی شاکی- مقابل وفا- قسمتی از چشم ۱۱- امین د انستن د یگری- ترس۱۲- 
شعر گفتن- شاعر غزنوی- یک چهارم ۱3- بیماری واگیر- بانگ جانورد رند ه- راز د رون کاله!- آماد ه شد ن ۱۴- روئید ن- مقابل بهشت- نوعی 

تلفن همگانی ۱۵- واالمقام- برافروختگی

  ۱۵   ۱۴   ۱3    ۱۲   ۱۱    ۱۰     9      ۸      ۷      ۶      ۵      ۴     3      ۲       ۱
۱
۲
3
۴
۵
۶
۷
۸
9
۱۰
۱۱
۱۲
۱3
۱۴
۱۵

سقوط خودروی سواری 
در برکه پارک

 
یک د ستگاه خود رو سواری براثر ناتوانی رانند ه 
د ر کنترل آن به د اخل برکه وسط پارک سقوط کرد.

وقوع این حاد ثه توسط شاهد ان به سامانه ۱۲۵ آتش 
نشانی تهران اطالع د اد ه شد که بالفاصله با هماهنگی 
نشانی  آتش  نیروهای  سازمان،  این  فرماند هی  ستاد 
د ر  حاد ثه  محل  بسوی   ۱۱۶ و   ۱۱۰ ایستگاه های 

میرد اماد حرکت کرد ند.
آتش   ۱۱۰ ایستگاه  رییس  توکلی  حمید  گفته  به 
به هنگام  نشانی، یک دستگاه خود رو سواری سمند 
توانایی  عد م  علت  به  پارک،  مجاور  خیابان  د ر  ترد د 
رانند ه د ر کنترل این وسیله نقلیه، به یک باره خود رو 
برکه  یک  د اخل  به  و  شد ه  منحرف  اصلی  مسیر  از 

بزرگ به عمق یک متر د ر د اخل پارک سقوط کرد.
محل  در  رسیدن  محض  به  نشانان  آتش  افزود:  وی 
از  استفاد ه  با  محل،  ایمن سازی  با  همزمان  حاد ثه، 
اولیه  به حالت  را  وسایل ویژه نجات، خود رو سواری 
د ر آورد ه و از میان آب های این برکه بیرون کشید ند.

توکلی با اعالم این که این حاد ثه مصد ومی ند اشت، 
تصریح کرد: قبل از رسید ن نیروهای امدادی، رانند ه 
که تنها سرنشین این خود رو بود با کمک رهگذران 
و اهالی محل از د اخل این وسیله نقلیه بیرون آورد ه 

شد.

7

 --- نیم نگاه ---

3 2 4
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جواب شماره قبل

سازمان فرهنگی -- هنری ملل متحد )یونسکو(
شعر؛ “این شبی که میگم شب نیست، اگه شبه، مث 

اون شب نیست.
امشب  مث  شبی  هیچ  نیست،  دیشب  مث  امشب 

نیست”
پیچید ه ترین  عنوان  به  را  شب پره  شهرام  استاد  از 

شعر تاریخ موسیقی پاپ انتخاب کرد.
در  برجسته  ادیب  و چهارده  فیلسوف  تاکنون سه 
خونریزی  د چار  شعر  این  معنای  د ر  تعمق  هنگام 

مغزی شد ه و به د یار باقی شتافته  اند!!!��

********** 

این روزا می توانید از ”عشق” د ر پخت آش رشته 
استفاد ه کنید

.

.

.

.
از بس کشک شد ه!��

********** 

د زد ی میره بانک بزنه
وارد بانک که میشه د اد میزنه؛

همه بخوابن
یک د فعه یکی میگه... فقط منو ساعت سه بیدار کن 

قرصامو بخورم�😐�

**********

تو خیابون از کنار د ختری رد می شد م. اومد م از تو 
بخورم،  بیارم یکم آب  کیفم شیشه آب معد نی د ر 
جیبش  تو  از  فلفل  گاز  یک  پاشم،  اسید  کرد  فکر 
د رآورد زد تو صورتم و بعد با شوکر زد تو سرم��

مردم چه آماد گی پید ا کرد ن ماشاهلل!!

منم االن رو تخت بیمارستانم و فراموشی گرفتم...
بیاد منو ببره تحویل  لطفا هر کس منو می شناسه 

خانواد م بد ه و مژد گونی بگیره!!!�😐�

********** 

من آن برگ خزانم��
.
.
.

عه !!! بزه منو خورد
عجب حیوون نفهمیه ها!

د اشتم پست احساسی میذاشتم�😄�

**********
 

به شد ت معتقد م
سفر الزم نیس

.

.

.
آد ما رو تو صف نذری باید شناخت��

********** 

د اشتم فیلم چینی می  د ید م، همین که رومو کرد م 
اونور ببینم مامانم چی میگه نقش اولشو گم کرد م!

د یگه نفهمید م مرد؟ زند ه موند؟ به عشقش رسید؟ 
نرسید؟

ولی د ر کل فیلم بد ی نبود!��

********** 

با سگی که پشت سرم واق واق می کنه هرگز  من 
نمی جنگم

.

.
من با شیری که جلو روم غرش کنه

هم نمی جنگم
.
.
.

کال آد م جنگجویی نیستم
خوابم می آد!!!�😐�

********** 

مد رسه،  آبخوری  مامور  به  بکنیم  هم  سالمی  یک 
نمید ه  اجازه  د یگه  می شنود،  را  زنگ  تا صد ای  که 

کسی آب بخوره:
.
.
.

سالم؛ بی رحم!!!��
 

********** 

به حرف هیچ کد ام از د انشمند ها معتقد نباشم، به 
آن حرف د کتر حسابی اعتقاد قلبی د ارم که می گه 

یک ساعت بعد از غذا د رس نخونین!
یعنی اینقد ایمان د ارم بهش که تا ۲۴ ساعت بعد ش 

د رس نمی خونم!!!��

********** 

پر  چطوری  رو  د ند ونا  خمیر  این  نمید ونم 
می کنن؟؟؟؟

.

.

.

.
ماه  اون آخرشو شیش  اولش زود تموم میشه ولی 

مصرف می کنی!��

**********

گزارشگر  کوهنورد ی  رفته  شلوار  و  کت  با  طرف 
می پرسه:

جناب سخت نیست با کت  شلوار؟ 
خود شو  سختی  هرکاری  ولی  سخته،  میگه:»چرا 

د اره« !�😐�

1398/9/11 - شماره 146



آیند ه تجارت جهانی متـعلق 
به گردشگری است

به گزارش روابط عمومی د انشگاه کرد ستان، کیومرث 
اولین  د ر  د انشگاه  این  فناوری  و  پژوهش  معاون  کرمی 
همایش بین المللی گرد شگری و توسعه که د ر تاالر مولوی 
و  پژوهش  که  این  بیان  با  شد،  برگزار  کرد ستان  د انشگاه 
فناوری د انشگاه کرد ستان این کنفرانس را فتح بابی برای 
د انشگاه  و  سلیمانیه  تکنیک  پلی  د انشگاه  بین  ارتباط 
این  آیند ه  د ر  امید واریم  د اشت:  می د اند، اظهار  کرد ستان 
ارتباط را د ر همه زمینه های علمی افزایش د اد ه و این تعامل 
د ر رونق بخشید ن به توسعه گرد شگری اثر گذار واقع شود.

اذعان د اشت:  معاون پژوهش و فناوری د انشگاه کرد ستان 
هر گرد شگر خارجی می تواند به اند ازه 3۰ بشکه نفت برای 
کشور ارز آوری د اشته باشد و این مهم ما را به این امر وا 
د اشته که توجه ویژه ای به صنعت گرد شگری د ر راستای ارز 

آوری به کشور و استان د اشته باشیم.
کرد:  عنوان  کرد ستان  د انشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
عربستان،  جمله  از  فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای  امروزه 
صنعت  که  افتاد ه اند  تکاپو  به  بحرین  و  قطر  امارات، 
گردشگری را جایگزین نفت کنند و د ر زمینه گرد شگری 

نیز سرمایه گذاری قابل توجهی کرد ه اند.

آیین نامه اجرایی آموزش عالی 
رایگان معلوالن ابالغ شد

آموزش عالی  اجرایی  آیین نامه  جهانگیری،  اسحاق 
رایگان افراد د ارای معلولیت را که به استناد قانون حمایت از 

حقوق معلوالن تصویب شد ه، برای اجرا ابالغ کرد.
آبان  با تصمیم هیات وزیران د ر جلسه روز ۸  گفتنی است؛ 
از  می توانند  شرایط  واجد  معلولیت  د ارای  افراد   ،۱39۸
تسهیالت مربوط به معافیت از پرد اخت شهریه برای یک بار 
د ر هر مقطع تحصیلی د ر سقف سنوات مجاز آموزش رایگان 

بهره مند شوند.
هم چنین، واحد های آموزش عالی موظفند نسبت به ثبت نام، 
انجام امتحانات و صد ور مد رک افراد پذیرفته شد ه موضوع این 

آیین نامه بد ون د ریافت شهریه اقد ام نمایند.
الزم به ذکر است، فرد د ارای معلولیت شاغل به تحصیل د ر 
واحد های خارج از کشور دانشگاه های د ولتی و غیر د ولتی و 
هم چنین، معلوالنی که از بورسیه تحصیلی استفاد ه می نمایند 
یا مشمول قانون متعهد ین خد مت به وزارت آموزش و پرورش 

هستند، مشمول این آیین نامه نمی شوند.

۸ طرح گردشگری در منطقه سد 
سیمره بدره

میراث فرهنگی،  مد یرکل  زاد ه  شنبه  عبد المالک 
گرد شگری و صنایع دستی ایالم گفت: ۸ طرح گرد شگری 
د ر منطقه سد سیمره واقع د ر شهرستان بد ره فعال است. 
گرد شگری  زیرساخت های  وضعیت  د اشت:  اظهار  وی 
د ریاچه سد سیمره د ر د ومین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی 
مورد بررسی قرار گرفته است. شنبه زاد ه تصریح کرد: د ر 
حال حاضر هشت طرح گرد شگری تحت نظارت این اد اره 
کل د ر شهرستان بد ره واقع شد ه که دو طرح آن د ر حاشیه 
و  فرهنگی،گرد شگری  میراث  مد یرکل  است.  فعال  د ریاچه 
توسط  شد ه  انجام  مطالعه  اساس  بر  افزود:  د ستی  صنایع 
شرکت مشاور، از سه طریق راه د سترسی به حاشیه د ریاچه 

تعریف شد ه که شامل تنگ کافری، لالر و رماوند است
برای  ملی  و  استانی  اعتبارات  از محل  کنون  تا  وی گفت: 
احد اث راه دسترسی د ر تنگ کافری و لالر حد ود ۲۶میلیارد 
ریال هزینه شد ه است. مد یرکل میراث  فرهنگی، گرد شگری 
و صنایع د ستی ایالم اد امه د ا د: برای تکمیل زیرساخت های 
راه د سترسی و برق به مناطق فوق به ۸۰میلیارد ریال اعتبار 
اعتبارات  محل  از   ۱۴۰۰ سال  تا  امید وارم  که  است  نیاز 
استانی و ملی تخصیص د اد ه شود و برای تسهیل گرد شگری 

و توسعه و اشتغال آن گام مهمی برد اشته شود.
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تکه ای از من تکه ای از زمینمریم ساد ات موسوی  --- نیم نگاه ---

واقعا پیاده رو جای کالسکه است؟!
چند روز پیش اتفاق عجیبی برایم افتاد. اتفاقی که 

زند گی من به د و بخش قبل و بعد از آن تقسیم شد.
از ظهرهایی حاد ث شد که  بعد  از  اتفاق د ر یکی  این 
آن طی یک سال گذشته،  از  قبل  روزهای  مثل همه 
با پسرم مسیر مهد  کود ک تا منزل را با کالسکه طی 
هم  با  و  بود  گرم  خود مان  کار  به  سرمان  می کرد یم. 
و  می کرد یم  نگاه  خیابان  "پیشی ها ی  و  "جوجوها"  به 

برایشان د ست تکان می د اد یم.
از همان روز اولی که د نبال مهد کود کی برای ثبت نام 

بود م، مسیر خانه تا آن جا و برعکس، برایم مهم بود. 
را  او  با کالسکه  بتوان  نزد یک می بود که  قد ر  باید آن 
صبح ها برد و بعد از ظهرها برگرد اند. خانه ما تا خیابان 
فاصله  شد،  تاکسی  سوار  جا  آن  از  می شود  که  اصلی 
روزهای  همان  از  من  پسر  چون  و  د ارد  توجهی  قابل 
بتوان گفت قبل  احتیاط  با  تولد ش و شاید کمی  اول 
از آن هم، جنب  و جوش زیاد ی د اشت، نمی توانستیم 
بیاییم  روی این حساب کنیم که تا سر خیابان پیاد ه 
زند گی  که  محلی  واسطه  به  شویم.  سواره  بعد  و 
می کنیم، امکان بازگشت از مهد هم به علت یک طرفه 
بود ن خیابان وجود ند ارد. پس گزینه اصلی روی میز، 

کالسکه بود.
چند هفته طول کشید تا بین مهد کود ک های "بهترین 
ایران"،  آیند ه سازان  "قوی ترین  جهان"،  گل های 
"جذاب ترین فرزند ان تهران" و مهد کود ک سه کلمه ای 
انتخاب کنیم. مهد کود کی که  را  یکی  بتوانیم  کنونی، 
"متد ها"،  جد ید ترین  آموزش ها،  بهترین  نکند  سعی 
بیشترین زبا ن ها و عالی ترین رقابت ها را برای فرزند مان 
مهیا کند. مهد کود کی ساد ه، ارزان، با مربیانی معمولی 
اغنا  را  ما  کافی  اند ازه  به  عاد ی  اسباب بازی های  و 
می کرد. اگر این مهد د ر مسیری قرار د اشت که می شد 
با کالسکه تا آن جا رفت و برگشت، که د یگر ترد ید ی 

د ر انتخابش باقی نمی گذاشت!

یک بار یکی از د وستانم که خارج از ایران و د ر شهری 
به  انتقاد ی  می کند،  زندگی  مناسب سازی شد ه  تقریبا 
من و "امثال من" کرد. که شما که فکر می کنید زن 
قوی باید شبیه زن غربی باشد که کار کند، حقوق برابر 
برایش  سیاسی  پست های  د اشتن  حق  باشد،  داشته 
توجه  نکته  این  به  چرا  چه،  و  چه  و  بماند  محفوظ 
نمی کنید که این "زن های غربی" ۴ یا ۵ بچه به د نیا 
آن ها  د نیا  روز  روش های  بهترین  با  تنها  نه  می آورند. 
را بزرگ می کنند، بلکه هم زمان؛ زنی قوی و فعال د ر 
جامعه هستند. چرا این قسمت را شبیه به آن ها عمل 
نمی کنید؟ شما با همین تک  فرزند انتان هم نمی توانید 

کنار بیایید.
که  گفت  من  به  روزهایی  د ر  د رست  را  حرف ها  این 
من چند هفته ای بیشتر از فارغ  شد نم نگذشته بود و 
هنوز هورمون ها سر جای اصلیشان باز نگشته بود ند و 
نتیجه اش این شد که د و سال تمام، هر لحظه که خونم 
از چیزی د ر مورد شرایط راحت تری برای بزرگ کرد ن 
مرور  ذهنم  د ر  حرف ها  این  می آید،  جوش  به  پسرم 

می شود و هر بار اغراق شد ه تر.
روزی هم که رفتیم برای ثبت نام پسرم د ر مهد کود ک 
سه کلمه ای، حرف های د وستم را مرور می کرد م و چون 
ذهنم جواب  د ر  بود،  من  از  د ورتر  کیلومتر  هزاران  او 
من  برای  بچه د اشتن  چرا  می د ادم.  را  سواالتش  تمام 
یک  د ر  فرزند م  ثبت نام  برای  من  چون  است؟  سخت 

مهد، باید به تک تک خیابان ها و کوچه هایی که من را 
از خانه تا آن جا می رساند فکر کنم. باید محاسبه کنم 
چه قد ر ممکن است د ر یکی از بارهایی که از یک کوچه 
د ر حال  د ارد  پیاد ه  عابر  که مسیر خط کشی  معمولی 
با ما بزند و هرد وی ما را  رد شد ن هستیم، یک موتور 
نقش زمین کند. و د ر همان لحظه مسیری که د وستم 
و همسرش فرزند شان را با کالسکه می برد ند را به یاد 

می آورم. و د ند ان هایم را بیشتر به هم فشار می د هم.
د اشتم  را  این  شانس  هم  من  که  غربی  شهر  این  د ر 
چند روزی را د ر آن جا مهمان باشم، رفت  و آمد خیلی 
را  فرزند انشان  بسیاری  مرد ان  و  زنان  بود.  راحتی  کار 
به آن  این سمت شهر  از  و  بود ند  سوار کالسکه کرد ه 
محلی  مترو  و  اتوبوس   جا  آن  می رفتند.  د یگر  سمت 
مخصوص کالسکه د ارد. کالسکه، ویلچر و د وچرخه. و 
این فقط یک عکس مثل عکس هایی که د ر اتوبوس ها و 
متروها د ر تهران می زنند نبود. ما اگر کالسکه ند اشتیم 
مرد م  اگر  نبود.  جایز  برایمان  محل  آن  د ر  ایستاد ن 
عاد ی تذکر نمی د اد ند، قطعا رانند ه اتوبوس د ر بلند گو 
متذکر می شد. پس اگر می خواهی رسوای عالم نشوی، 
وقتی با کالسکه،  د وچرخه و یا ویلچر نیستی، بهتر است 

ایستاد ن د ر آن محل را به طور کامل فراموش کنی.
روزهایی که سوار مترو می شوم، به کابینی که عکس 
د وچرخه روی آن کشید ه شد ه نگاه می کنم که مرد م 
جوری روی هم ریخته اند که وقتی د ر بسته می شود، 
می شود،  کج  و  می چسبد  د ر  شیشه  روی  بعضی  لپ 
طوری که د ند ان های آسیابش هم از این سمت شیشه 
بعد،  ایستگاه  در  می کنم  فکر  خودم  با  است.  معلوم 
وقتی در باز شود، قطعا سقوط خواهد کرد. و اینجاست 
که با تمام تعجب به عکِس شعارِی بی نتیجه ای که روی 

شیشه از د و چرخه کشید ه شده نگاه می کنم. 
فقط  ما  بگویم.  تهران  د ر  خود م  فرزند  مهد  مسیر  از 
هم  آن  که  می کرد یم  عبور  باید  را  اصلی  خیابان  یک 
یعنی  د ارد.  پیاد ه  ها  و  ماشین ها  برای  راهنمایی  چراغ 
شمایل  که  وقتی  تا  بایستم  چراغ  پشت  می توانم  من 
سبزرنگ را نشانم د هد که د ر حال راه رفتن با قوزی بر 
پشت است؛ و این یعنی حاال برو، و من با کالسکه بروم. 
اما باید اعتراف کنم حتی یک بار هم از این مسیر با 
خیال راحت رد نشد م. چون همیشه ماشینی چراغ زرد 
را رد کرد ه است و د رست زمانی که ما وسط خیابان 
هستیم به ما رسید ه و چون می خواهد نشان ند هد که 
گاز  روی  جد ی تر  خیلی  پایش  شد ه،  مرتکب  خالفی 
امتیازِی  د و  مانع  اولین  یعنی؛  این  است.  فشرد ه شد ه 

روبه رویش که ما هستیم را می تواند زیر کند!
زیاد  گاز  با  هم  زرد  گذشته ها"  "از  این  کنم  اگر صبر 
بیایند و بروند، نوبت موتورهایی است که از روبه رو به 
از  و  جانشان هستند  با  قمار  د ر حال  قطاری،  صورت 
می رانند،  را  سبزشان  چراغ  که  ماشین هایی  البه الی 
به  حواس  تمام  با  چون  موتورها  این  می کنند.  عبور 
ما  که  روبه رو  از  می کنند،  نگاه  آن طرفی  ماشین های 
جزوی از آن هستیم غافل می مانند. این یعنی ممکن 
روی  سه  هر  که  شوند  ما  حضور  متوجه  وقتی  است 

زمین د ر خون می غلتیم...
د سترس پذیر  غربی  شهر  آن  د ر  د وستمان  همان  یاد 
می افتم. یک بار من، او و فرزندِ سوار بر کالسکه، د اشتیم 
از چهار راهی که چراغش برایمان سبز بود می گذشتیم. 
قرمز  ما  چراغ  که  بود یم  شد ه  خیابان  وارد  تازه 
ولی  برگشتم  که  ترسید م  آنقد ر  من  شد.  چشمک زن 
او به مسیر اد امه د اد. د ر این کشورهای ملعون غربی، 
آن قد ر به مقررات احترام می گذارند که اگر تو بخواهی 

می شود.  تمام  جانت  قیمت  به  کنی  سرپیچی  آن  از 
یعنی زمانی که چراغ برای ماشین ها سبز است، جوری 
می رانند و برایت ترمز نمی کنند که اگر مانعشان باشی، 
قطعا به تو می زنند و تازه خسارت خود رویشان را هم 
ازتو می گیرند. با د انستن این واقعیت، طبیعی بود وقتی 
وقتی  بازگرد م.  و  بترسم  قرمز چشمک زن شد  چراغم 
د وباره سبز شد و به د وستم پیوستم توضیحی د اد که 
این روزهای عبور با کالسکه به همراه پسرم، با یاد آوری 
چشمک زن  چراغ  آن  می کشد"  تیر  قلبم  جمله  آن 
با  نفر  یک  اگر  که  است،  شد ه  محاسبه  طوری  قرمز 
د ر  واکر،  با  سالمند  یک  یا  نابینا،  فرد  یک  یا  ویلچر 
آخرین لحظات سبز بود ن چراغ عابر وارد خیابان شد، 
فرصت این را د اشته باشد که کل مسیر را طی کند و 
به انتها برسد". آخ که چه محاسبه د ر د ناکی برای من 
ترس هزاران  از  و  کالسکه  د ر  فرزند ی  با  ماد ری ام  که 
حمله ای که د ر خیابان ممکن است توسط وسائط نقلیه 
به ما شود د ائم گرد نم را جغد ی شکل به چپ و راست 
و عقب و جلو می چرخانم، که زند ه بگذریم از خیابان ها.

به هر حال، از انجایی که ما والد ینی بسیار د وراند یش 
عطای  کرد یم.  محاسبه  را  خطرات  این  همه  هستیم، 
اتوبوس، مترو و هر نقلیه عمومی به ظاهر مناسب شد ه 
را به لقایش بخشید یم و کالسکه، پیاد ه رو و تنها خیابان 

چراغ قرمزد ار را انتخاب کردیم.
تا چند روز پیش. خیابان را گذراند یم و وارد کوچه ای 
به  کوچه  این  می شود.  منزل  به  منتهی  که  شد یم 
پیاد ه رو،  د ر  خود رو  پارک  مثل  مختلفی  علت های 
ساختن همیشگی یک ساختمان و جد ید ا بازشد ن یک 
سوپر مارکت که نصف اجناسش را د ر پیاد ه رو چید ه، 
ما  به  پیا د ه رو  از  کالسکه  با  عبور  برای  زیاد ی  شانس 
بار وارد پیاد ه رو می شوم و  نمی د هد. من معموال چند 
باز به خیابان برمی گرد م و هر بار به جمله د وستم فکر 

می کنم.
عقب  کمی  سوپرمارکت  شد م  متوجه  کذایی،  روز  آن 
 نشینی کرد ه و من این شانس را د ارم که از همان اول 
کالسکه  فرصت،  این  از  خوشحال  شوم.  پیاد ه رو  وارد 
چرخ  بود،  تنگ  مسیر  که  ازآنجایی  کرد م.  هد ایت  را 
کالسکه به سبد ها گیر کرد و صد ای ناله ای از چیپس 

و پفک برخاست. کالسکه صاف شد و ما اد امه د اد یم. 
زد"هی  د اد  و  آمد  چیپس  صاحب  بعد،  ثانیه  چند 
خانم چی برد اشتین؟". من خیلی نفهمید م منظورش 
چیست. ایستاد م. جلوتر آمد. "چی د زد ید بچه؟". من 
کم کم سرم د اشت گیج می رفت"هیچی، بیا نگاه کن". 
از سر خشم کرد  نگاهی  نبود.  ما  آمد. چیپسی د ست 
زد م  د اد  بازگشت.  سوپرش  سمت  به  ما  به  پشت  و 

"معذرت خواهی کن". جوابی ند اد. د وباره تکرار کرد م.
و  از کینه  نگاهی  و  برگرد اند  را  بلند تر. سرش  بار  این 
فریاد  بار  این  نگفت.  چیزی  و  اند اخت  من  به  خشم 

زد م"هی آقا، تهمت می زنی. معذرت خواهی کن".
د وباره نگاهم کرد و با یک طلبکاری عمیقی که از بد و 
تولد همراهش بود ه گفت "آخه پیاد ه رو جای کالسکه 

است؟".
د یگر سکوت کرد م. بین خند ه، خشم، بغض، کالفگی، 
سخنان د وستم و نگاه سایر مرد م گیر افتاد ه بود م. د ر 
ذهنم به د نبال مرجعی برای شکایت از مرد و چیپس 
و پفک هایش می گشتم. د ر راه باقیماند ه تا منزل، همه 
چیز د ر سرم می گشت و حتی بلند بلند حرف می زد م. 
یاد عکس د وچرخه روی د ر مترو افتاد م. یاد جمله "این 
ایستگاه برای معلولین و نابینایان مناسب شد ه است". 
یاد مرد چیپسی افتاد م. انگار خالقان آن عکس ها هم 

تفکری شبیه مرد چیپسی د اشته اند.


