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بخش خصوصی از پیگیری حل 
مشکالت اقتصادی خسته نشود

انقالب اسالمی تهران  ایران - رئیس دادگاه های  اتاق 
و  تولید کنندگان  از  با جمعی  د ر نشست صبحانه کاری 
از  انتقاد  با  تجار  بسیج  عالی  شورای  اقتصادی  فعاالن 
وجود سیستم فاسد اقتصادی که کارآیی اندکی داشته 
و مانع از حرکت و فعالیت های سالم اقتصادی در کشور 
قاچاق،  فساد،  از  قضا  دستگاه  کرد:  تأکید  می شود، 
انحصار در اعطای مجوزها، برخی نفوذها در سیستم های 
فقط  دارد،  خبر  دست  این  از  مسائلی  و  تصمیم گیری 
بخش خصوصی نباید از انتشار و پیگیری این موضوعات 

خسته شود. مأیوس نشوید و احساس سستی نکنید.
ابتدای این نشست فرهاد نیکزاد، دبیر شورای عالی  در 
بسیج تجار با اشاره به اقدامات این شورا از تشکیل 19 
کمیته تخصصی در حوزه های مختلف اقتصادی خبر داد 

که در راستای رسیدگی به مسائل کشور فعال هستند.
کمیسیون  رئیس  پور،  آبادی  عزت  حمید  ادامه؛  در 
حمل ونقل و لجستیک اتاق ایران دریافت روزانه مبالغی 
تا 150 دالر به عنوان حق توقف کانتینر توسط خطوط 
برشمرد  قانون  خالف  و  ناعادالنه  اقدامی  را  کشتی رانی 
هم  شد.وی  مساله  این  به  قضائی  رسیدگی  خواستار  و 
چنین برخورد با برخی رفتارها از جمله لغو احکام دادگاه 
با ارائه نامه ای از سوی یک وزیر را مساله ای جدی خواند 
و از رئیس دادگاه های انقالب اسالمی تهران درخواست 

کرد به این مورد رسیدگی شود.
اتحادیه  مدیره  هیات  عضو  محمدولی،  عباداهلل 
و  استعدادها  از  طال  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان 
سخن  اقتصادی  توسعه  برای  ایران  بالقوه  ظرفیت های 
ایران قوانین خوبی وجود دارد  گفت و تصریح کرد: در 
اما بخشنامه ها و دست خط هایی نیز هستند که مانع از 
اثرگذاری مثبت این قوانین می شوند. برای بهبود شرایط 

باید از رواج این قبیل اقدامات ممانعت کرد.
رحیم بناموالیی، رئیس اتاق کرج گفت: تنها چیزی که 
می تواند به حل مسائل کمک کند، شفاف سازی است. در 
این رابطه از سال 1380 موضوع دولت الکترونیک مطرح 

شده اما هنوز محقق نشده است.

مربي داخلي
      مربي خارجي!

این مطلب را یک متخصص ورزش 
د ست اند رکار  یک  بلکه  نمی نویسد، 

د ر  فرهنگی  و  اجتماعی  حرکات  تعقیب  به  عالقه مند  که  رسانه 
د ر جامعه حساس  این حرکات  اثرات  به  و  زمینه ها هست،  همه 

است، قلم می زند؛ 
این که مایک د اور فوتبال د اریم که د ر سطح بین المللی صاحب 
اعتبار است، این که د اورهایی د ر رشته های د یگر هم د ارند پا د ر 
صحنه های جهانی می گذارند، و باز د ر فوتبال؛ این که بازیکنانی 
بسیار و  آن ها هستند،  د یگر طالب  تیم های کشورهای  د اریم که 
بسیارخوب است. اما، چرا مربیانی د ر رشته فوتبال ند اریم که د ر 

سطح جهانی طالب د اشته باشند؟ راستی علتش چیست؟
شاید با اغماض بشود گفت یکی از د الیلی که جامعه ورزشی ما 
د ر رشته فوتبال نتوانسته مربیان بین المللی تحویل د هد آن باشد 
که ما خود به توان آن ها باور ند اریم چرا که کمتر برای تیم ملی 
شد ه  این  و  د اریم  خود ی  مربی  بکارگیری  برای  رغبتی  خود مان 
بد جوری فضای ورزش  به مربی خارجی  است که تب روی آوری 
کشور به ویژه ورزش فوتبال را گرفته است! و رقم هایی که د ر طول 
سالیان گذشته شایع بود ه است که هزینه شد ه، سر را به سرگیجه 

وا می  د ارد.که البته نتایج د رخشاِن پرد وامی هم ند اشته است!
استفاد ه از مربی خارجی زمانی توجیه د اشت که فوتبال د ر جامعه 
ما نو پا بود و امکان استفاد ه از روش های جد ید د ر ورزش فوتبال 
به راحتی وجود ند اشت. ولی اکنون نمی شود گفت برای مربیان 
ما د سترسی به راه های تازه و روش های نوین د ر آموزش فوتبال 

امکان ند ارد.
کار رسانه این امکان را می د هد که از نظر و احساس جامعه هم د ر 
مورد مربی د اخلی و خارجی آگاه باشیم. آن اند ازه که مسووالن 
د ر پی جذب مربیان خارجی و جلب رضایت آنان هستند هواد اران 
نیستند  و آن ها بیشتر به نتیجه کار د ارند. اگر طی این سال هایی 
که د ر به د ر د ر پی مربیان خارجی د وید ه ایم و هزینه های تقریبا 
بی ثمرکرد ه ایم، بخشی از آن هزینه ها را صرف تربیت مربیان د ر 
د ر  که  بود ند  د یگر  کشورهای  این  االن  می کرد یم  جهانی  سطح 
پی مربیان ما می د وید ند و تیم فوتبال کشور نیز د ست به د ست 
نمی شد. اکنون که سرمربی جد ید به علت عملکرد ضعیفش، به 
قول معروف عرقش خشک نشد ه از تیم ملی جد ا می شود، فرصت 
خوبی هست که توان مربیان خود ی را به محک بزنیم. فعال که حد  
تیم ما با آموزش هایی که با سرمربی قبلی د ید ه است، همین است 
که هست، پس کار بد تر از قبل نمی شود. امکان حتی یک د رصد ی 
ظهور و بروز استعداد های شگرف د ر مربی گری د اخلی ارزش این 

امتحان را د ارد!

رئیس دادگاه های انقالب اسالمی تهران

سالمت باشیم
یک خوردنی کم نظیرگیاهی!

] تاج خروس [

کافه شهر
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دو کلمه حرف ورزشی
ماجرای تلخ یک قرارداد!

گردشگری دسترس پذیر
تبریز شهری به سوی 

دسترس پذیری

واگذاری ۳۳ بنای تاریخی

تولیدات تازه نشر معیار      سرمقاله
کتاب های گیالس 

ویژه ی کودکان
 

لطفا برای سفارش با شماره ی 09301837148 
تماس حاصل فرمایید

5»مدیر مسوول«

تکه ای از من تکه ای از زمین
روز جهانی افراد دارای معلولیت 

را تبریک نگوییم!

رئیس دادگاه های انقالب اسالمی تهران؛
بخش خصوصی از پیگیری حل 
مشکالت 
اقتصادی 
خسته 
نشود

۱۲ قرارداد و تفاهم نامه همکاری 
در حوزه آب

امضا شد

فسخ قرارداد سرمربی تیم ملی فوتبال 

  گاهیچهزودتمــــاممیشود



که  شنیده اید  بارها  و  بارها  هم  شما  شک  بدون 
متخصصان توصیه می کنند روزانه بین 5 تا 7 واحد میوه 
و سبزیجات میل کنید. اما به نظر می رسد مصرف این 
میزان میوه ی تازه کمی سخت باشد. به خاطر این که 
برخی از مردم با گوارش میوه ی تازه کمی مشکل دارند.

کمپوت  وقت ها  گاهی  می توان  آیا  که  اینجاست  سؤال 
برای  هم  کمپوت ها  آیا  کرد؟  تازه  میوه ی  جایگزین  را 
از  را  خود  ویتامین های  یاکمپوت ها  مفیدند؟  سالمتی 

دست می دهند!
■■ برای رسیدن به جواب این سؤاالت مطالعه ی 

این مطلب کوتاه را از دست ندهید:
بچه ها  کمپوت همان میوه ی پخته شده است. معموالً 
باید  می خورند.  تازه  خام  میوه ی  از  بهتر  را  کمپوت 
بدانید که کمپوت ها هم حاوی ویتامین هستند و اصاًل 

نمی توان آن ها را فاقد ویتامین و مواد مغذی دانست.
بین  از  حرارت  اثر  در   C ویتامین  که  می دانید  حتماً 
می رود. اما باید بدانید که تولید کنندگان این محصوالت 

اسید  رفته  دست  از   C ویتامین  جبران  برای  غذایی 
همین  برای  می کنند.  اضافه  کمپوت ها  به  اسکوربیک 
میوه های  اندازه ی  به  معموالً  کمپوت های صنعتی  هم، 

تازه ویتامین C دارند.
باعث  باال  بگوییم که حرارت  باید  فیبرها هم  مورد  در 

می شود این ترکیبات مغذی بیشتر جذب بدن شوند.
برای همین افرادی که سیستم گوارش حساسی دارند 
کمپوت را بهتر از میوه ی تازه تحمل کرده و راحت تر از 

فیبرهای آن ها استفاده می کنند.

هم چنین باید بدانید که پیش سازهای ویتامین A نیز 
در کمپوت وجود دارند. در بین این پیش سازها می توان 
به کاروتنوئیدها اشاره کرد. این ترکیبات در میوه های 
یا قرمز مانند زردآلو، گریپ فروت، هلو و غیره  نارنجی 
وجود دارد. کاروتنوئیدها خدمت زیادی به سالمتی ما 
آنتی  خواص  داشتن  دلیل  به  ترکیبات  این  می کنند. 
پیری  و  کرده  پیشگیری  به سرطان  ابتال  از  اکسیدانی 

را به تعویق می اندازد.
است.  افزوده  قند  میزان  کمپوت ها  اصلی  مشکل 
است  بهتر  دارند.  زیادی  قند  صنعتی  کمپوت های 
کمپوت هایی انتخاب کنید که روی آن ها عبارت »بدون 
میزان  صورت  این  در  باشد.  شده  نوشته  افزوده«  قند 

قند آن ها برابر با میوه ی طبیعی می باشد.
اگر نمی توانید به هر دلیلی میوه ی تازه بخورید خودتان 
ویتامین  که  این  بهانه ی  به  کمپوت  مصرف  از  هم  را 
ندارد محروم نکنید. می توانید از کمپوت به عنوان دسر 

استفاده کرده و از خواص آن استفاده کنید.

گل دار  گیاهان  خانواده  عضو  تاج  خـــروس  گیـاه 
تاج خـــروسیان است که شامل چغندر، اسفناج و کینوا 
می شود. وجه مشخصه این خانواده سرعت  باالی رشد و 

طبیعت رقابتی آن ها است.
فواید گیاه تاج خروس

■■ تکمیل منبع پروتئین
متناسب باکیفیت این گیاه متشکل از 13 تا 19 درصد 
پروتئین است که از پروتئین های موجود در غالت مانند 
برنج، ذرت و گندم  سیاه بیشتر است. این پروتئین هم 
چنین حاوی تمامی هشت آمینواسید ضروری است که 
برای  پروتئین  تأمین  برای  خوبی  منبع  به  را  گیاه  این 

گیاهخواران بدل کرده است.
■■ بدون گلوتن

 تاج خروس نیز مانند کینوآ و گندم سیاه به طور طبیعی 
از  که  کسانی  برای  نه تنها  گلوتن  است.  گلوتن  بدون 

هر کسی  برای  است  مضر  می برند  رنج  سلیاک  بیماری 
به  را  پروتئینی  زیرا  بد است  نیز  بدون هیچ حساسیتی 
نام زنولین فعال می سازد. هم چنین حاوی فیتیک اسید 
است، ترکیبی شیمیایی که بسیاری از مواد معدنی مهم 

نظیر منیزیم را از فراهمی زیستی خارج می کند.
■■ فایده برای قلب و عروق

بیماری  مبتالبه  مریضان  برای  تاج خروس  روغن   
درمان  در  چنین  هم  است.  مفید  کرونری  شریان های 

تصلب شرایین یا باریک شدن شریان ها نیز مؤثر است.

■■ سرشار از فیبر غذایی
فیبر  گرم   5 شده  پخته  خروس  تاج  گیاه  فنجان  یک   
غذایی دارد یا 21 درصد نیاز روزانه ما را تأمین می کند. 
سالم  که  هستند  حل  قابل  غیر  فیبر  این  اعظم  بخش 
ضد  تأثیری  و  کرده  عبور  روده ها  از  نخورده  دست  و 
یبوستی دارد. هم چنین حاوی فیبر حالل نیز می باشد 
که عالوه بر جذب آب و کاهش هضم، از مزایای کاهش 
مناسبی  منبع  بنابراین  است.  برخوردار  نیز  کلسترول 

برای رژیم غذایی کاهش وزن است.
■■ انبوهی از مواد معدنی

 یک فنجان گیاه تاج خروس پخته شده 29 درصد آهن، 
تأمین  را  بدن  و  فسفر  درصد   36 منیزیم،  درصد   40
می کند. هم چنین حاوی مقدار بسیاری کلسیم، پتاسیم، 
اعظم  فاقد بخش  روی، مس و سلنیوم است. در عوض 
ویتامین ها به استثنای ویتامین B6 و فولیک اسید است.

آیا کمپوت ها خاصیت هم دارند؟ 
اعصابی راحت با یک دمنوش 

خوش طعم
 

نوشیدنی ها و دمنوش های بسیاری هستند که اگر اهل 
تجربه کردن مزه های تازه باشید می توانید آن ها را در منزل 
تهیه کنید. یکی از آن ها دمنوش "به" است که طریقه تهیه و 

دم کردن آن را در ادامه توضیح داده ایم.
■■ طرز تهیه:

"به" را بشویید و با رنده درشت رنده کنید. سپس آن را در 
یک سینی بریزید و خشک کنید.

بریزید و  تابه  از دست رفت، آن را داخل  "به"  وقتی رطوبت 
روی حرارت کم بگذارید و مرتب هم بزنید تا کمی تغییر رنگ 

بدهد و چیزی شبیه چای معمولی حاصل شود.
در این مرحله آن را در شیشه در بسته بریزید و هر بار یک 
قاشق از آن را در قوری ریخته، مانند چای دم کنید و بنوشید.

آرامبخش  بسیار  و  ندارد  شیرین کننده  به  نیاز  "به"  دمنوش 
است. هم چنین می توانید با آبلیمو آن را بنوشید.

عوارض مصرف بی رویه 
آنتی بیوتیک 

با  عمومی،  جراحی  متخصص  یک  زمانی  غالمرضا 
عنوان این مطلب که مصرف بی رویه و بی مورد آنتی بیوتیک، 
عوارض فردی و اجتماعیخاص خود را دارد، گفت: در شرایط 
معمول روده بزرگ حاوی مقدار زیادی میکروب است که این 
میکروب ها به عنوان فلور طبیعی روده، دو نقش اساسی را در 
بدن ایفا می کنند. نخست، عامل مهم در هضم و جذب مواد 
غذایی به شمار می رود و دوم، وجود آن در روده، اجازه ورود 
و رشد عوامل بیماری زا را نمی دهد. و مصرف آنتی بیوتیک 

چه به جا و چه نابجا به طور موقت آنها را از بین می برد.
وی ادامه داد: مصرف بی رویه آنتی بیوتیک موجب می شود 
میکروب ها در مقابلآن، خود را مقاوم کنند و زمانی که واقعا 
فرد  و  داشت  نخواهد  اثری  دیگر  باشد،  ضروری  آن  مصرف 
مجبور به استفاده از آنتی بیوتیکی با طیف وسیع تر و عوارض 
جانبی بیشتر شود. زمانی گفت: اگر مصرف آنتی بیوتیک به 
همین روال پیش برود، دیگر امکان درمان بیماری عفونی با 

استفاده از آنتی بیوتیک ها را نخواهیم داشت.
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● باالخره، عجله کار دست فدراسیون فوتبال داد. 
دراسیون که می خواست هرچه زودتر جای خالی سرمربی 
پیشین را پرکند و به انتظار هواداران پاسخ دهد، با مشورت 
بلژیکی  سرمربی  یک  با  قراردادی  نازل تر،  مطالعه  و  کمتر 
بست که ماندن در خانه خود را به دویدن دنبال تیم ترجیح 
می دهد! ظاهر ویلموتس هفت ماه از شش ماه طول قرارداد 
را در خارج از ایران بوده است! و البته، نتایج بدست آمده از 
رقابت ها هم نشان می دهد که غیبت سرمربی جدی است و از 
طرف دیگر فدراسیون بی پول هم، پرداختی برای دلخوشی 

سرمربی نداشته است!
سرمربی  خداحافظی  از  حکایت  هرطرف،  از  خبرها  اکنون 

ناکام دارد و او دیگر عنوان سرمربی را یدک نمی کشد.
رسانه ها به این ماجراها واکنش نشان داده اند و نیز نظرات 

کارشناسان و اهل نظر را پرسیده اند.
برخی را با هم بخوانیم:

■■ جدایی ویلموتس را قطعی تصور کنید
به گزارش رسانه بلژیکی voetbalkrant، مارک ویلموتس 
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در حال مذاکره با فدراسیون 

فوتبال ایران است تا از فوتبال این کشور جدا شود.
کشور  این  فوتبال  ملی  تیم  در  را  ویلموتس  حضور  پایان 
فوتبال  از  حتما  سرمربی  این  که  چرا  کنید،  تصور  قطعی 
با  مالی  بر سر مشکالت  ویلموتس  قبال  ایران جدا می شود. 
فدراسیون فوتبال ایران به مشکل خورده بود و حاال طرفین 

بر سر جدایی در حال توافق با یکدیگر هستند.
ویلموتس از تیم باشگاهی بلژیکی »سن ترویدن« پیشنهادی 
جدی دریافت کرده و حاال شاید باز هم به فوتبال این کشور 

برگردد.
■■  ویلموتس انتظارات را برآورده نکرده است

من  اعتقاد  به  گفت:  فوتبال  فدراسیون  رییسه  هیات  عضو 
»مارک ویلموتس« نتوانست در تیم ملی ایران انتظارات را 

برآورده کند.
قرارداد  فسخ  شایعه  خصوص  در  طالقانی«  »عبدالکاظم 
مارک ویلموتس با تیم ملی ایران گفت: با این مربی در حال 
در  باید  دارد  ادامه همکاری  به  عالقه  اگر  مذاکره هستیم. 

ایران حضور داشته باشد و کارها را روی اصول پیش ببرد.
یکی  و  نداریم  ویلموتس رضایت  از عملکرد  داد:  ادامه  وی 
زیاد  غیبت های  شده  ما  رضایت  عدم  باعث  که  دالیلی  از 

او است.
■■ شکست خورده ای به نام مارک ویلموتس؛ 

آستانه ی  در  ایران  ملی  تیم  و  ویلموتس  مارک  داستان 
ادامه  به  تمایلی  طرفین  دارد.  قرار  زودهنگام  پایانی 
نتایج  کسب  از  بعد  فوتبال  فدراسیون  و  ندارند  همکاری 
ضعیف مرد بلژیکی، عدم مسوولیت پذیری اش و هم چنین 
خواست اهالی فوتبال درصدد این است تا هرچه زودتر به 

این همکاری خاتمه دهد.

فوتبال  اسطوره  ندارد.  تازگی  "ویلی"  برای  ماجرا  این  اما 
بلژیک که در قامت بازیکن برای آن ها سالیان سال خوش 

درخشید، در امر مربیگری یک شکست خورده به حساب 
می آید. او در حالی بعد از 6 ماه و پس از 6 بازی قرار است 
از سرمربیگری ایران کنار برود که دقیقا چنین شرایطی را 
در ساحل عاج نیز داشت. در آن جا نیز به واسطه رساندن 
فیل ها به جام جهانی 2018، برای چهارمین مرتبه پیاپی 
جانشین میشل دوسویه شد اما حاصل کار او، قرار گرفتن 
در رده دوم گروه، پشت سر مراکش و عدم راهیابی به جام 
روسیه بود. او در ساحل عاج نیز تنها 6 بازی روی نیمکت 

نشست و خیلی زود از سمتش اخراج شد!
جالب است که دوران حضور ویلموتس در تیم های شالکه و 
سنت ترویدنس به عنوان سرمربی نیز به یک سال نینجامید 
تا همچنان، تیم ملی بلژیک تنها جایی باشد که این مرد 50 
ساله در آن توانست به جای چند ماه، چند سال دوام بیاورد.

■■ چه کسی پاسخگوی انتخاب است؟
از  جمعی  که  خردادماه  هفتم  صبح   4 ساعت  حوالی 
وارد  زده  ذوق  فوتبال  فدراسیون  نمایندگان  و  مسووالن 
با  تا  می شدند  تهران  خمینی  امام  فرودگاه  پی  آی  سی 
دسته های گل از سرمربی جدید تیم ملی استقبال کنند 
احتماال هیچ کدام تصور نمی کردند این استقبال بامدادی 
با بدرقه ای پاییزی به یکی از خاطرات تلخ تاریخ فوتبال 

ایران مبدل شود.
ویلموتس ازفاصله دور وارد ایران شد و هیچ خبرنگاری را در 
آن ساعات ندید، اما مستقبلین او برای سوار شدن به ماشین 
آخرین مدل استقبال از یکدیگر پیشی می گرفتند و ذوق 
زده همراه با برگ برنده جدید فدراسیون فوتبال به سمت 

تهران حرکت کردند.
در آن بامداد هفتم خرداد اجازه داده نشد خبرنگاران قدمی 
پیش بگذارند و بپرسند این آقا چگونه آمده؟ چطور انتخاب 
برای  تضمینی  چه  و  دارد  شرایطی  چه  قراردادش  شده؟ 
موفقیتش وجود دارد؟ چه کسی تضمین می کند که با او 
هم مثل کی روش تعامل نشود آن گونه که هر وقت خواست 

برود و هر زمانی مایل بود بازگردد.
از خودمان،  بهتر نیست  از آمدن سرمربی جدید  اما پیش 
اشتباه  این  سازان  تصمیم  و  فوتبال  فدراسیون  مسوولین 
انتخاب  را  ویلموتس  افرادی  یا  فرد  چه  بپرسیم  تاریخی 

کردند؟
حافظه کوتاه مدت رسانه ها یا اهالی فوتبال و کارشناسان آن 
قدر ضعیف نشده که همه اتفاقات چند ماه اخیر را به همین 
راحتی فراموش کنیم و تنها تماشاگر نمایشی باشیم که در 
آن هیچ نقشی به اهالی رسانه ، پیشکسوتان و کارشناسان 

سپرده نمی شود.
نشده  قطعی  ویلموتس  خداحافظی  هنوز  که  این  جالب   ◄

توسط  او  جانشینی  خبرازاحتمال  منابع  برخی  که  بود 
و  موافقان  خود  هم،  مساله  کشیدند.این  برانکوراپیش 
بعضی  و  مخالفند  تعویض  با  اصوال  برخی  دارد.  مخالفانی 
امتحان  اقتصادی و  بد  این وضع  نیز در واقع می گویند در 
"چراغی  از کالِم  به تاسی  ناخوشایند مربیان جاهای دیگر، 
که به خانه رواست..."، طرفدار مربی ایرانی هستند که توقع 

ریالی کمتری هم دارد:
■■ تغییر ویلموتس اشتباه است

علی کفاشیان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران ضمن 
که؛  کرد  تاکید  ایران،  فوتبال  ملی  تیم  شرایط  به  اشاره 
منطقی نیست با دو باخت سرمربی تیم ملی عوض شود 
چرا که این تغییرات در نهایت به تیم ایران لطمه می زند.

● بحث تغییر سرمربی تیم ملی فوتبال و برکناری مارک 
ویلموتس مطرح شده است. باتوجه به کار کردن شما با 

مربیان مختلف، آیا این تصمیم فدراسیون درست است؟
-- اعتقادم این است اگر یک مربی را با مطالعه انتخاب 
می کنیم باید حمایتش کنیم تا جلو برود و کارش را بکند. 
تغییر  به  تصمیم  بخواهیم  باخت  دو  یا  یک  با  که  این 
مربی  حتما  شود.  می  ملی  تیم  تضعیف  باعث  بگیریم، 
بیاید همین بال سرش می آید و آخر سر تیم  بعدی هم 
ملی نتیجه نمی گیرد. نمی دانم شرایط تیم ملی چه بوده 

نیستم که یک  نیستم ولی موافق  است و در جریان آن 
مربی بیاید و بعد از یک مدت کوتاه او را عوض کنند تا 
مربی جدید هم از صفر کارش را شروع کند؛ مگر این که 
یک مربی آشنا یا مربی ایرانی باشد و از صفر شروع نکند. 

اگر از صفر شروع کند بازهم زمین می خوریم.
■■ انتخاب برانکو بازگشت به عقب است

در  فوتبال  فدراسیون  اسبق  رییس  مصطفوی  داریوش 
مورد صحبت هایی که در مورد انتخاب برانکو ایوانکوویچ 
به عنوان سرمربی تیم ملی مطرح می شود، گفت: انتخاب 
ملی  تیم  سرمربی  او  است.  عقب  به  رو  بازگشت  برانکو 
بوده و چیز جدیدی برای ارائه ندارد. برانکو را در فوتبال 
عربستان اخراج کردند، چرا باید چنین فردی را دوباره به 

عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب کنند.
رییس اسبق فدراسیون فوتبال تصریح کرد: نمی دانم که 
به  افراد  این  نمی کنند.  اطمینان  داخلی  مربیان  به  چرا 
بهتر  و  هستند  آشناتر  بازیکنان  خوی  و  خلق  با  مراتب 

می توانند برای فوتبال ایران آورده داشته باشند.
تا  دهیم  ادامه  ویلموتس  مارک  با  باید  افزود:  مصطفوی 
این چهار بازی باقی مانده هم تمام شود اما نمی دانم که 
دم  تغییرات  از  مدام  که  شده  بسته  چگونه  قرارداد  این 
زده می شود. اولویت فدراسیون باید حفظ ویلموتس باشد.

■■ ویلموتس دو روز هست، دو ماه نیست!
گفتگو با علی پروین پیشکسوت فوتبال ایران:

● نظر شما درباره اتفاقات اخیر چیست؟ ویلموتس عملکرد 
خوبی داشته؟

-- مشکل اصلی به نظر من غیبت زیاد مربیان خارجی است. 
معلوم نیست چگونه قرارداد می بندند که مربیان می توانند 
همین  باشند.  ایران  از  خارج  را  قراردادشان  تایم  بیشتر 
با این وضعیت که  ویلموتس دو روز هست، دو ماه نیست! 

تیم ملی به جایی نمی رسد.
● االن باید چه کرد؟ همه نگران هستند که ما جام جهانی 

را از دست بدهیم.
-- خیلی بد است که ما نگران این مساله باشیم. به عقیده 
جام   به  می تواند  هم  داخلی  مربیان  با  ما  ملی  تیم  من 

جهانی برود.
●البته می گویند گزینه فدراسیون برانکو ایوانکوویچ است.

-- برانکو مربی خوبی است، اما به نظرم اگر این اتفاق بیفتد 
هم زیاد فرقی به حال تیم ملی ندارد، چون نوع قرارداد ها 
ظاهرا طوری است که خارجی ها می توانند زیاد ایران نباشند. 
زیرنظر  را  همه چیز  و  بگذارد  وقت  باید  ملی  تیم  سرمربی 
بگیرد، نه این که به هر بهانه کشور را ترک کند. من چهار، 
پنج سال سرمربی تیم ملی بودم و تمام وقت بازیکنان داخلی 
و رقبا را زیر نظر می گرفتم. در این مدت حقوقی هم دریافت 

نمی کردم.
ایرانی  مربی  باید  االن  که  دارید  عقیده  مجموع  در   ●

انتخاب شود؟
-- بله، به نظر من مربیان داخلی پتانسیل خوبی دارند. االن 
باید مبلغ کالنی ارز خارجی به مربیان خارجی بدهیم که به 

قدر کافی هم برای تیم ملی وقت نمی گذارند.
وضعیت  مطالب،  این  خواندن  هنگام  به  دانم  نمی   ■■
سرمربیگری تیم ملی فوتبال روشن شده است یا هنوز تیم 
پا در هواست! در هر صورت، انتظار این هست که با توجه به 
با مطالعه، دقت  انتخاب  نظرات کارشناسان و پیشکسوتان، 
و عقد قرارداد -- با هرکس که گزیده می شود، شفاف و غیر 

محرمانه باشد. و بشود نقدش کرد!

کاهش دوپینگی های ایران
تعداد ورزشکاران دوپینگی ایران در 9 ماه نخست 
قبل  سال  مشابه  زمان  به  نسبت  میالدی  جاری  سال 

کاهش داشته است.
به گفته غالمرضا نوروزی دبیرکل ستاد ملی مبارزه با 
دوپینگ، سال 2018 میالدی و در این بازه زمانی )9 
ماه نخست( مجموع 791 تست دوپینگ از ورزشکاران 
رشته های مختلف گرفته شد و نتیجه هم مثبت اعالم 

شدن نمونه گیری به عمل آمده از 35 ورزشکار بود.
سال گذشته ایران به دلیل برخی مشکالت و از جمله 
مسائل مالی با مشکل تهیه »کیت« برای نمونه گیری 
قانونی و استاندارد از ورزشکاران مواجه بود و به همین 
دلیل تعداد نمونه گیری های در آن مقطع زمانی کمتر 
از امسال بود.دیگر این که اوایل آبان ماه نتیجه تست 
اعالم  مثبت  ایران  کاران  دوومیدانی  از  یکی  دوپینگ 
شد. این نمونه مثبت در آمار فوق که مربوط به 9 ماه 

نخست سال میالدی است، لحاظ نشده است.
ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در پایان هر سال میالدی 
عملکرد سالیانه خود در حوزه مبارزه با دوپینگ را به 
وادا )آژانس جهانی مبارزه بادوپینگ(گزارش می دهد.

نسل بعدی مربیان؛ روی نیمکت 
در  آسیا   B مربیگری  کالس  از  مرحله  دومین 
تهران به پایان رسید. در این دوره امیرحسین پیروانی، 
مربی تیم المپیک ایران، وظیفه تدریس مربیان جوان را 

بر عهده داشت.

مرتضی محصص به عنوان رئیس کمیته آموزش در پایان 
این دوره حضور یافت و جوایز شرکت کنندگان به همراه 
 B  را تحویل داد. در دوره اخیر مربیگری مدرک آن ها 
حیدری،  خسرو  جمله  از  فوتبال  سرشناس  چهره های 
تیموریان،  آندرانیک  زاده،  بیگ  هاشم  بنگر،  محسن 
حنیف عمران زاده، سید داوود سیدعباسی، امیرحسین 
فشنگچی، مجتبی جباری، سعید دقیقی، مرتضی اسدی 

و سید مهدی سید صالحی حضور داشتند.

تساوی شطرنج باز  ایران مقابل 
حریف فرانسوی

مبینا علی نسب نماینده شطرنج ایران در مسابقات 
بین المللی اسپانیا، در دور دوم این رقابت ها باحریفی 

مقابل فرانسه به تساوی دست یافت.
مسابقات  در   2324 ریتینگ  با  که  نسب  علی  مبینا   
است در دور  اسپانیا شرکت کرده  المللی  بین  شطرنج 
ریتینگ  با  »بارسقیان«  مصاف  به  رقابت ها  این  دوم 
2498 از فرانسه رفت و این حریف را با نتیجه تساوی 

متوقف کرد.
مبینا علی نسب در حالی صاحب این تساوی شد که در 
دور نخست مسابقات نیز مقابل نماینده ای از لهستان به 

تساوی دست یافته بود.

درخشش دربازی دوستانه 
تیم ملی فوتسال ایران پس از کسب عنوان نایب 
به  دوستانه  دیداری  در  مشهد،  تورنمنت  در  قهرمانی 

مصاف تیم اسلواکی رفت.
تورنمنت مشهد  الشریعه که در جریان  ناظم  شاگردان 
مقابل این تیم به تساوی 5 بر 5 رسیده بودند در سالن 
شهید بهشتی مشهد و این بار در قالب دیداری دوستانه، 

با تیم اسلواکی روبه رو شدند.
تیم ایران نیمه اول این بازی را با برتری دو بر یک به 
ارائه داد  اما در نیمه دوم نمایش بهتری  رختکن رفت 
قدرت  رسید.  پیروزی  به   3 بر   6 نتیجه  با  نهایت  در  و 
بهادری )3( حسین طیبی )2( و مهدی کریمی در این 

بازی برای ایران گلزنی کردند.

سیاوش بهبود یدو کلمه حرف ورزشی

ماجرای تلخ یک قرارداد!
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با  شهری  تبریز.  شهر  به  داشتم  سفری  گذشته  هفته 
قدمت و تاثیرگذاری فراوان بر تاریخ ایران زمین. این شهر 
قلب تپنده ای دارد به نام بازار، بازار تبریز بزرگترین بازار 
وسعت  مربع  کیلومتر  یک  زیرا  است  جهان  سرپوشیده 
یونسکو  تاریخی  میراث  فهرست  در  رو  همین  از  دارد. 
نیز به ثبت جهانی رسیده است. این روزها که به موضوع 
دسترس پذیری در گردشگری فکر می کنم به هر جایی 
که سفر کنم عینک مخصوص این دغدغه را به چشم دارم. 
با این که من بر روی دوپای خود قدم می زنم و صدای 
این  با  مردم را می شنوم و چشم هایم رنگ ها را می بیند، 
حال؛ سعی می کنم با خود بگویم اگر من از ویلچر یا عصای 
نابینایان استفاده می کردم آیا می توانستم در تبریز گشت 

و گذار کنم؟
برای   ، دیده ام  ایران  شهرهای  در  که  بازارهایی  همه  در 
نکته  دارد.اما  وجود  پله هایی  سراها  و  داالن ها  به  ورود 
برای  ما  که؛بازاهای  بود  این  دربازارهادیدم  که  مثبتی 
با  کاالها  خوشبختانه  نیست.  پذیر  دسترس  ماشین ها 
این  وجود  روند.  می  و  می آیند  بازار  داخل  به  گاری ها 
گاری ها که توسط انسان ها هل داده می شوند سبب شده 
باشد.  شده  ساخته  مانع  بدون  طبیعی،  صورت  به  بازار 
افراد  برای  بازار  مناسب سازی  در  است کمی  کافی  تنها 
وجود  ای  پله  احیانا  اگر  کنیم.  مختلف تالش  نیازهای  با 
سرویس  اگر  شود.  ساخته  ویلچر  عبور  برای  راهی  دارد. 
قابل  همه  برای  دارد  وجود  بازار  مجموعه  در  بهداشتی 

استفاده باشد. و...
به بازار تبریز که میراث جهانی است فکر می کنم. میراث 
جهانی یعنی این بازار نه تنها به تبریزی ها تعلق دارد بلکه 
همه ی هشت میلیارد نفر ساکن کره زمین حق دارند که 
بازار تبریز به عنوان میراثشان، حفظ شود. تغییر شکل و 
ماهیت و کاربری ندهد و برای همه آن هشت میلیارد نفر 

قابل بازدید باشد. 
سفر  توانند  نمی  دالیلی  به  جهان  جمعیت  از  سوم  یک 
کنند و از میراث های تاریخی طبیعی و فرهنگی خود در 
به  باید  که  است  حقی  این  کنند.  بازدید  جهان  سراسر 

آن ها داده شود. 
به  رویکرد  تغییر  می گشتم  که  تبریز  در  خوشبختانه 
مناسب سازی را در جای، جای این شهر بزرگ می دیدم. 
از مسجد کبود دیدن کردم در حالی که از مسجد عکس 
می گرفتم متوجه شدم ورودی مسجد چند پله دارد و در 

کنار مسجد سطح شیب دار چوبی که رنگ آن جلب توجه 
نمی کرد قرار گرفته بود.

مسجد  بصری  زیبایی  به  که  بود  شده  ساخته  طوری 
آسیبی نمی زد. و شیب آن مالیم ساخته شده بود که فرد 
از  وارد مسجد شود.  بدون کمک دیگران  بتواند  ویلچری 
را گذاشته  این سطح شیبد ار  این که  برای  خادم مسجد 
از این که داخل مسجد را یک دل  اند تشکر کرد م. بعد 
دنبال  به  مسجد  از  بیرون  گرفتم،   عکس  و  د ید م  سیر 
حیاط  راست  سمت  گوشه  در  گشتم.  بهداشتی  سرویس 
مسجد دو راه پله با بیش از 15 پله به زیرزمینی میرفت 
که آنجا سرویس بهداشتی بود. برایم سوال شد که چطور 
کارشناسی که مشاوره داده است برای مناسب سازی، به 
بلند  آنقدر  پله ها  است.  نکرده  توجه  بهداشتی  سرویس 
بود که من بدون مشکالت حرکتی هم ممکن بود به قعر 

زیرزمین سقوط کنم.
به هرحال تالش هایی برای دسترس پذیری می شود و قابل 
تقدیر است اما زنجیره تجربه ها و نیازها اگر مناسب سازی 

نشود  مشکلی را حل نکرده ایم. 
دارد.  قرار  آذربایجان  ی  موزه  کبود،  مسجد  نزدیکی  در 
ساختمان موزه در سال 1341 افتتاح شده است. این موزه 
بعد از موزه ملی تهران، دومین موزه باستان شناسی ایران 
است. اشیا عتیقه و سکه های فراوانی در این موزه  نمایش 
داده می شود. موزه بزرگی است، اگر درست یادم باشد سه 
به خیابان چندین  موزه  ورودی  دارد.  بازدید  برای  طبقه 
پله دارد که توسط دو قوچ سنگی محافظت می شود. ورود 
ناامید کننده ای بود با آن همه پله، گفتم؛ باز هم یک فضای 

نامناسب دیگر.
برای  مانعی  دیگر جایی  بازدید،  بلیط های  گرفتن  از  بعد 
راهرویی  به  اول  طبقه  از  بازدید  از  بعد  ندیدم.  ویلچر 
رسیدم و در کنار آن آسانسوری بود که بر روی کاغذی 

نوشته بودند. "بازدید کننده  
گرامی، اگر توانایی دارید پله 
تشکر"  با  است.  مناسب تر 
خوشحال  آسانسور  وجود 
این طور می شد  بود  کننده 
با  دید.  هم  را  دیگر  طبقات 
به  را  موزه  و  رفتم  باال  پله 

طور کامل دیدم. در بازگشت از آسانسور استفاده کردم. 
مناسب  همه  برای  آسانسور  این  آیا  ببینم  بودم  کنجکاو 
است، برای اولین بار آسانسوری دیدم که کلید هایش در 
ارتفاعی بود که اگر بر ویلچر نشسته بودم هم بدون کمک 
کسی می توانستم طبقات یا زنگ خطر را فشار دهم. بعد 
از این که به طبقه همکف رسیدم و از اسانسور خارج شدم 
باز کردم و به حیاط  را  راه خروج را پیدا نکردم و دری 

کناری موزه وارد شدم. 
بسته بندی  در  که  دیدم  نقاله هایی  و  تسمه  حیاط   در 
خود گوشه حیاط مانده بود. نقاله ها مناسب برای پله های 
در  و  بود  نشده  نصب  هنوز  بود.  موزه  ساختمان  ورودی 
گوشه ای مانده بود. از شخصی که در موزه کار می کرد 
پرسیدم این ها چیست؟ حدسم را تصدیق و گفت به زودی 
ورودی موزه همه دسترس پذیر می شود. به خاطر عجله ای 
که داشتم نتوانستم از سرویس بهداشتی هم دیدن کنم و 
ببینم آیا زنجیره دسترس پذیری درموزه آذربایجان درچه 

وضعیتی است. 
دیگر  شهرهای  با  مقایسه  در  تبریز  در  آنچه  واسطه  به 
گردشگری  برای  شهر  این  تالش های  به  دیده ام؛  ایران 
این شهر نشان داده  امتیاز خوبی می دهم.  دسترس پذیر 
اهمیت می دهد  به مفهوم گردشگری دسترس پذیر  است 
و در مسیری حرکت می کند که بتواند گردشگران داخلی 

و خارجی دارای معلولیت را به مقصد خود جذب کند.

عنوان  )12آذر(22  معلوالن  جهانی  روز  مناسبت  به 
نابینایان در  برای  بریل  کتاب کودک و نوجوان به خط 
مرکز فرهنگی هنری شماره 21 کانون در بوستان فدک 
رونمایی شد. این مراسم با حضور تعدادی از نویسندگان 
کتاب ها و هم چنین استقبال کودکان و نوجوانان نابینا 

همراه بود.
در  مراسم  در  حاضر  نویسندگان  از  یکی  پریرخ  زهره 
ما  برای  باران  دانه های  مثل  کلمه ها  گفت:  سخنانی 
لذت بخش هستند؛ بارش کلمه ها گاه خوشحال و گاه گرم 
و خنک مان می کند و این کلمات با فکر و خیال ما بازی 
می کنند. امیدوارم باران کلمات هر روز بیشتر از پیش شود 
و برای کودکان نابینا کتاب های بیشتری به همراه بیاورد.

کانون،  انتشارات  بر  نظارت  مدیرکل  کاظمی زاده  روح اهلل 
دیگر سخنران این مراسم گفت: برای عزیزان روشندل غیر 
از کتاب هایی که امروز رونمایی می شوند و در مراکز کانون 
بریل  در سراسر کشور پخش می شوند، 31 عنوان کتاب 

دیگر در اختیار دوستان روشندل قرار می گیرد.

کتاب شنیداری سال گذشته  نسخه  یادآور شد: 20  وی 
داریم.  شنیداری  عنوان   30 از  بیش  امسال  و  داشتیم 
اولین نمایش نامه شنیداری با عنوان »جزیره بی تربیت ها«، 
برای  ترجمه ای  و  تألیفی  رمان های  علمی،  کتاب های 

دوستان نابینا آماده شده است.
کاظمی زاده در پایان سخنان خود اظهار امیدواری کرد 
در کانون کتاب هایی نیز ویژه کودکان کم بینا و کم شنوا 

تولید شود.
شاه  محمدی معلم دانش  آموزان نابینای مدرسه »نرجس« 
از  که  خوشحالم  شد:  یادآور  مراسم  پایانی  بخش  در  نیز 
سوی کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان به کتاب های 
بریل توجه شده است. متأسفانه حق کودکان نابینا نادیده 
بریل منتشر می شدند  قالب  و کتاب هایی در  گرفته شده 
که  کتاب هایی  و  موضوع ها  نه  دارند،  دوست  ناشران  که 
بچه های نابینا دوست دارند.وی تصریح کرد: به کتاب برای 
سطح  باید  صورتی که  در  نمی شود  توجه  نابینا  کودکان 

علمی کودکان نابینا با همسن های بینای خود رشد کند.

۱۲0 هزارورزشکار معلول تحت 
حمایت هستند

سردارقاسم قاسمی مشاور وزیر ورزش و جوانان در 
امور ایثارگران در دیدار دکتر سلطانی فر با کارمندان معلول 
این وزارتخانه به مناسبت روز جهانی معلولین ضمن تبریک 
12 آذر روز جهانی معلولین گفت: باید از دکتر سلطانی فر، 
خانم فرامرزیان، اقای ناظمی و مجموعه وزارت ورزش تشکر 
کنم که همواره نگاه خاصی به کارمندان معلول و ورزشکاران 
این حوزه داشتند و آن ها را مورد حمایت خود قرار دادند.

ادامه داد:  ایثارگران  امور  مشاور وزیر ورزش و جوانان در 
در دنیا حدود 500 میلیون و در ایران هفت و نیم میلیون 
قابل  عدد  کشور  جمعیت  به  توجه  با  که  داریم  معلول 

توجهی است.  
وی افزود: سازمان بهزیستی حدود یک و نیم میلیون معلول 
و وزارت آموزش و پرورش 160 هزار دانش آموز معلول را 
تحت پوشش خود دارند. وزارت ورزش و جوانان 120 هزار 
 100 که  داده  قرار  حمایت  تحت  را  معلول  ورزشکار  نفر 
هزار نفر در حوزه همگانی و 20 هزار نفر در حوزه قهرمانی 

فعالیت می کنند.
بودجه   99 سال  در  دولت  گفت:  پایان  در  قاسمی  سردار 
خاصی برای وزارت خانه هایی که برنامه ویژه برای معلولین 
بتوانیم در  امیدواریم ما هم  دارند در نظر گرفته است که 

این راستا حرکت کنیم.

جایگاه فرهیختگان جامعه 
معلوالن

 
معلولیت،  دارای  افراد  جهانی  روز  امسال  شعار 
»ارتقای مشارکت افراد دارای معلولیت و رهبری آنان« 
این گروه  و مشارکت  نقش  عنوان شده که دربرگیرنده 
که  است  هر کشور  در  تصمیم گیری  تمامی سطوح  در 
دارای  افراد  زمینه  در  فعال  انجمن های  قدمت  بی شک 
و  فرهیخته  افراد  از  وسیعی  طیف  وجود  و  معلولیت 
شعور  به  و  تحقق،  ضامن  خود  گروه،  این  در  کارآمد 

رسیدن این شعار است.
معلولیت  دارای  افراد  حقوق  از  حمایت  قانون  براساس 
مصوب 1396/11/20، دولت موظف است سه درصد از 
اختصاص دهد، که خوشبختانه  افراد  این  به  را  اشتغال 
افراد  جذب  در  دستگاه ها  تفکر  و  نگرش  تغییر  شاهد 
تا  ولی  بودیم  کوتاه  مدت  این  طی  معلولیت  دارای 
رسیدن به اهداف آن راه زیادی در پیش روی این جامعه 

قرار دارد.
اکنـون ارتقای مشارکت و رهبــری آنان مدنظــر است. 
دغدغه  هم  هنوز  متأسفانه  امکانات  همه  به  دسترسی 
نگرشی  متعدد  موانع  رفع  و  بوده  معلولیت  دارای  افراد 
با  و محیطی باوجود شعارهای متعدد مسووالن متولی، 
گذشت زمان هنوز به طور کامل تحقق پیدا نکرده است.

کمیته مناسب سازی در فرمانداری 
الهیجان

با  الهیجان   سازی  مناسب  کمیته  جلسه  چهارمین 
حضور فرماندار شهرستان الهیجان اسماعیل میرغضنفری، 
مدیر کل بهزیستی گیالن دکتر حسین نحوی نژاد، انسیه 
سروش مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب 
سازی استان، ریاست بهزیستی الهیجان پروین قادر و سایر 
اعضا کارگروه مناسب سازی شهرستان در محل فرمانداری 

الهیجان درروزچهاردهم ه آذر برگزار گردید.
در این جلسه فرماندار شهرستان ضمن ابراز تشکر از حضور 
هیات  و  نژاد  نحوی  دکتر  بهزیستی  کل  مدیر  موقع  به 
همراهشان به این مورد اشاره کرد که شاخص مناسب سازی 
کشور در جشنواره شهید رجایی39 درصد بوده و شاخص 
مناسب سازی استان28 درصد است. امید داریم که با همت 

عالی اعضای کارگروه، این شاخص را به حداکثر برسانیم.
در ادامه دکتر حسین نحوی نژاد مدیر کل بهزیستی گیالن 
عنوان کرد : انجام اقدامات مناسب سازی یک لطف به معلول 
نیست بلکه جزء اقدامات توسعه ای در جوامع پیشرفته است 
با همت  باشد.امیدواریم که  باید مد نظر  به همین دلیل  و 
عالی اعضا کارگروه این شهر به عنوان شهر بدون مانع در 

سطح کشور مطرح شود.
بررسی  به  نیز  الهیجان  بهزیستی  اداره  ریاست  قادر  پروین 
مصوبات جلسات قبل پرداخته و خاطر نشان کرد، در مجموع 

از 14 مصوبه سال 98 ، 13مصوبه اجرایی شد ه است.

تخصیص سهمیه ویژه بنزین 
به معلوالن

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور 
ربط  ذی  مسوولین  با  الزم  مذاکرات  و  پیگیری  از 

برای تخصیص سهمیه ویژه به معلوالن خبر داد.
محمد نفریه در مورد تغییر قیمت بنزین نیز گفت: با 
تغییر قیمت بنزین، معلولینی که به مراکز روزانه ما 
مراجعه و یا در منزل مراقبت می شوند برای سرویس 
هزینه های   و  اند  برخورده  مشکل  به  آمد  و  رفت 
آن ها زیاد شده است بر همین اساس مکاتبات الزم 
با مسوولین ذی ربط انجام شده و از آن ها خواسته 
ایم برای این معلولین نیز سهمیه بنزین جداگانه ای 

در نظر بگیرند و پیگیر این موضوع هستیم.
به  توجه  با  امسال  داشت:  اظهار  چنین  هم  نفریه 
تمامی  برای   ، تومان  میلیارد   100 و  هزار  تصویب 
پایین  معلوالن شدید و خیلی شدید در سه دهک 
درآمدی پرداخت کمک معیشت را اجرایی خواهیم 
کرد و اگر بخواهیم سایر گروه های معلوالن را نیز 
تحت پوشش حق معیشتی که در قانون آمده قرار 
به ما  اعتبار بیشتری  نیازمند آن هستیم که  دهیم 

تخصیص دهند.

گردشگری دسترس پذیرشمیم عطایی

تبریز شهری به سوی دسترس پذیری

رونمایی از۲۲ عنوان کتاب بریل 
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معیار - گیالن - مهدیه رزاقی لنگرودی

از  کشور  بانک   پست  عامل  مدیر  شیری  بهزاد 
عملکرد عالِی پست بانک گیالن خبر داد

عملکرد  ارزیابی  جلسه  حاشیه  در  شیری  بهزاد 
مدیریت شعب استان ها که در دفتر مرکزی پست 
بانک کشور صورت گرفت، اظهار کرد: گزارش محمد 

زمان فداکار به عنوان مدیر شعب پست بانک گیالن 
در روند روبه رشد عملکرد شاخص های بانکی استان 

رضایت بخش وقابل تحسین است.
وی با بیان این که عملکرد پست بانک گیالن در 6 
ماه نخست امسال عالی بود گفت: این عملکرد باید 

در شش ماه دوم سال عالی تر نیز بشود.
بانک  افزود:پست  کشور،  بانک  پست  عامل  مدیر 
ارزیابی  مورد  بانکی  های   شاخص  تمام  در  گیالن 

توانست یکی از رتبه های اول تا پنجم را در کشور 
کسب نماید.

شیری خاطر نشان کرد: مدیریت فعلی شعب پست 
پیشرفت  های  شاخص  مطلوب  روند  گیالن،  بانک 
باید  روند  این  و  است  گرفته  درپیش  را  بانکی 

همچنان ادامه یابد.

پیشنهاد تاسیس بانک مشترک 
گفت:  حلبچه  صنایع  و  بازرگانی  اتاق  رییس 
بانک  تاسیس  موثر،  تجارت  برقراری  ضرورت های  از 
تا  است  عراق  کردستان  اقلیم  و  ایران  بین  مشترک 

تجارت تسهیل شود.
»پیشوا احمد محمود« در نشست تجاری ایران و عراق با 
اشاره به قانون سرمایه گذاری در اقلیم کردستان عراق، 
کردستان  اقلیم  منطقه  در  سرمایه گذاران  برای  افزود: 
عراق تا 10 سال امتیازات تجاری و مالی در نظر گرفته 

شده و واردات مواد اولیه نیز شامل تعرفه نمی شود.
وی اضافه کرد: در بند چهار این قانون، استثنایی برای 
تولید،  برای  کردستان  اقلیم  در  که  تولیدکنندگانی 

سرمایه گذاری کنند لحاظ شده است.
که  این  بیان  با  حلبچه  صنایع  و  بازرگانی  اتاق  رییس 
شرکت هایی که اقدام به ایجاد شعبه در اقلیم کردستان 
ادامه  می شوند،  بهره مند  معافیت ها  این  از  کنند  عراق 
اجرا  عراق  کردستان  اقلیم  تمام  در  موضوع  این  داد: 
بیشتر  امتیازات  این  حلبچه  استان  در  البته  و  می شود 

خواهد بود.
حمله  در  مجروح  هزار   10 و  شهید  پنج هزار  به  وی 
افزود: اگر  شیمیایی رژیم بعثی به حلبچه اشاره کرد و 
ایران به این موضوع ورود نمی کرد ابعاد فاجعه به مراتب 

بزرگ تر بود.
با  حلبچه  استان  مشترک  مرز  به  اشاره  با   محمود 
استان های کرمانشاه و کردستان، گفت: این فرصتی برای 
توسعه روابط به شمار می رود.وامیدوارم برای توسعه کار 

بازرگانی، گام جدی برداشته شود.
این  به  اشاره  با  حلبچه  صنایع  و  بازرگانی  اتاق  رییس 
اتاق  با  افزود:  نمی ماند،  خالی  اقتصادی  فرصت های  که 
کمیسیون  یک  ایجاد  برای  نشستی  سنندج  بازرگانی 

حکمیت برگزار کردیم.

رئیس دادگاه های انقالب اسالمی تهران

بخش خصوصی از پیگیری حل 
مشکالت اقتصادی خسته نشود

راستای  در  دستگاه ها  تمام  صفحه1:  از  ادامه 
اطالعاتی  بانک  جزیره ای  طور  به  شفاف سازی  همین 
نشده اند.  متصل  هم  به  هنوز  اما  کرده اند  تهیه  را  خود 
تا زمانی که این پیوند اتفاق نیفتد، شفاف سازی صورت 
نمی گیرد.وی تعدد مراجع تصمیم گیرنده و نبود مراجع 
از دغدغه ها مطرح  دیگر  یکی  را  تصمیم سازی  کارآمد 
این مساله شد. هم چنین  به  کرد و خواستار رسیدگی 
از ممنوعیت های لحظه ای صادرات انواع کاالهای کشور 

انتقاد کرد.
که  اظهاراتی  به  واکنش  در  غضنفرآبادی  بین،  این  در 
اقتصادی  حوزه  در  که  ضعفی  به  اشاره  با  شد  مطرح 
منابع  و  ظرفیت ها  کشور  در  کرد:  تشریح  دارد،  وجود 
استفاده  با  نتوانستیم  ما  که  این  دارد  وجود  بسیاری 
باید  دهیم  ارتقا  را  خود  اقتصاد  استعدادها،  این  از 

آسیب شناسی شود.
وی به وجود فساد در سیستم اقتصادی و ناکارآمدی این 
بخش اشاره و تصریح کرد: یک سرمایه گذار بعد از کلی 
تا 20 درصد سود کسب می کند  دوندگی و تالش 15 

اما فعالیت های کاذب 100 درصد سود به دنبال دارد.
به باور او؛ آنچه اهمیت دارد این است که بخش خصوصی 
خسته نشود و پیگیر مسائل باشد. غضنفرآبادی تصریح 
کرد: ما از نفوذها در سیستم خبر داریم شاید این دست 
برخی  بودیم  شاهد  باشد.  هم  قضا  دستگاه  در  مسائل 
بزنند.  زمین  را  اقتصادی  فعال  ناحق  به  کردند  تالش 

حتی در این رابطه پرونده سازی هم کردند.
مقابله  راهکار  تهران  اسالمی  انقالب  دادگاه های  رئیس 
با انحصار در اعطای مجوزها را ایجاد شفافیت دانست و 
ادامه داد: مبارزه با فساد کار ساده ای نیست و یک شبه 
اتفاق نمی افتد. باید توجه داشت که خسارت های ناشی 
از فساد و فعالیت های رانتی به راحتی جبران نمی شود. 
به  قادر  اما  کند  مجازات  را  فاسد  فرد  می تواند  دادگاه 

جبران خسارت های وارد شده نیست.

صنایع،  سازمان ها،  فناورانه  »گردهمایی  با  همزمان 
شرکت های دانش بنیان و استارتاپ های حوزه آب، خشک 
 2 و  تفاهم نامه   10 زیست«؛  محیط  و  فرسایش  سالی، 
قرارداد همکاری میان بازیگران این زیست بوم امضا شد.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، این گردهمایی 9 و 10 آذرماه 
خشک  آب،  حوزه  بوم  زیست  فعاالن  از  بخشی  میزبان 
فعاالن،  مدیران،  شد.  زیست  محیط  و  فرسایش  سالی، 
در  حوزه  این  استارتاپ های  و  بنیان  دانش  شرکت های 
آخرین روز این رویداد به همت ستاد توسعه فناوری های 
معاونت  زیست  محیط  و  فرسایش  سالی،  خشک  آب، 
امضای  شاهد  تا  شدند  جمع  هم  دور  فناوری  و  علمی 

قرارداد و تفاهم نامه ها باشند.
به گفته نادر قلی ابراهیمی دبیر ستاد توسعه فناوری های 
آب، خشک سالــی، فرســایش و محیط زیست معاونت 
این  ارزش  جمهــوری،  ریاست  فناوری  و  علمــی 

قــرارداد و تفاهــم نامــه ها 50 میلیــارد تومان است.
ابراهیمی درباره مهمترین عناوین این تفاهم نامه ها گفت: 
مناطق  در  نوین  فناوری  با  شیرین کن  آب  بسته های 
خوزستان،  و  بوشهر  استان های  در  روستایی  و  محروم 
دریا،  در  ماهی  پرورش  برای  قفس  ساخت  و  طراحی 
"جی آی اس"  "آر اس"،  راه دور  از  فناوری های  توسعه 
و "اینترنت اشیاء" در صنعت بیمه محصوالت کشاورزی، 
تصفیه  پیش  عنوان  به  تولید غشای سرامیکی  و  توسعه 
در واحدهای آب شیرین کن کشور، توسعه و تولید انبوه 
غشاء برای سیستم های آر کیو در آب شیرین کن هایی که 
قسمت اعظم آن وارداتی است توسط شرکت های دانش 
شرکت های  فرصت  از  استفاده  زمینه های  ایجاد  بنیان، 
سخت  کاالهای  سازی  تجاری  و  تولید  در  بنیان  دانش 
افزاری و نرم افزاری در صنعت آب و بخش آب و انرژی 

کشور مهمترین عناوین این تفاهم نامه ها است.
وی هم چنین بیان کرد: در دو روز برگزاری این رویداد 
5 پنل تخصصی برگزار شد. دستاورد برگزاری 3 پنل 26 

تفاهم نامه به ارزش 13 میلیارد تومان به صورت قطعی 
است. هم چنین با برگزاری 337 نشست رو در رو میان 
شرکت های دانش بنیان و استارتاپی در یک سو و بخش 
امضای  بینی  پیش  دیگر  سوی  در  خصوصی  و  دولتی 
می شود.  تومان  میلیارد   100 ارزش  به  تفاهم نامه هایی 

البته دو پنل تخصصی دیگر هم برگزار می شود.
فهرست تفاهم نامه هابه این شرح است:

◄◄ تکمیل دانش فنی، ساخت، راه اندازی و بهره برداری 

معاونت  میان  معکوس  اسمز  غشاء  صنعتی  پایلوت  از 
علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان گسترش و 

نوسازی صنایع ایران.
◄◄ بسط و گسترش استفاد ه از فناوری  های نوین جهت 

تأمین و تصفیه آب شرب سالم در مناطق محروم استان 
بوشهر از طریق ساخت و راه اندازی سیستم های تصفیــه 
و  علمـــی  معـاونت  میان  نـــوین  روش های  با  آب 
فنـاوری ریاســت جمهــوری، استانداری استان بوشهر، 

شرکت آب و فاضالب روستایی استان بوشهر.
آب  کیفی  ارتقاء  برای  نوین  فناوری های  بکارگیری   ◄◄

محروم  مناطق  ویژه  به  خوزستان  استان  مردم  شرب 
استان  روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت  میان  روستایی 

خوزستان و شرکت پیام آوران نانو فناوری فردانگر.
قفس های  فناورانه  تجهیزات  بومی سازی  و  ساخت   ◄◄

فناوری  گسترش  شرکت  میان  دریا  در  ماهی  پرورش 
دریایی شریف و شرکت مهرکار.

و  فناوری غشای سرامیکی سیلیکون کربید  توسعه   ◄◄

پکیج تصفیه خانه آب معلم کالیه در استان قزوین میان 
استانداری  جمهوری،  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
قزوین، شرکت آب و فاضالب قزوین و شرکت گسترش 

کاربرد باریکه الکترون.
◄◄ مشارکت و همکاری در توسعه فناوری ها و بکارگیری 

شرکت ها و کسب وکارهای دانش بنیان در زمینه استفاده 
از فناوری های نوین اینترنت اشیاء )IOT(، سنجش ازدور 
)RS( و سیستم اطالعات جغرافیایی )GIS( در صنعت 

ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  میان  کشاورزی  بیمه 
جمهوری و صندوق بیمه کشاورزی.

غیردولتی  فناوری  و  پژوهش  صندوق  تاسیس   ◄◄

محیط  فرسایش،  سالی،  خشک  آب،  حوزه  تخصصی 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  میان  انرژی  و  زیست 
جمهوری، شتاب دهنده آبان و شرکت پیشگامان توسعه 

کارمایه آپادانا.
در  فناوری  توسعه  و  تحقیقاتی  های  طرح  انجام   ◄◄

آب  شبکه  هوشمندسازی  انرژی،  و  برق  آب،  حوزه های 
و  برق  شبکه های  در  تلفات  کاهش  نیرو،  وزارت  برق  و 
شرکت  میان  انرژی  و  برق  مصرف  مدیریت  بهینه سازی 
سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کاالی آب 

و برق و شرکت بهپویان امین منتظر.
علمی  و  اقتصادی  فناوری،  ظرفیت های  از  استفاده   ◄◄

توسعه  و  بالقوه  توانمندی های  نمودن  فعال  در  طرفین 
همکاری ها در حوزه های فناوری نوین، فناوری اطالعات 
بنیان،  دانش   شرکت های  از  بهره برداری  ارتباطات،  و 
خدمات  صدور  آبی،  تأسیسات  در  گردشگری  توسعه 
فنی و مهندسی، جذب منابع مالی و پشتیبانی از صنعت 
ریاست  فناوری  و  معاونت علمی  میان  برق کشور  و  آب 
مدیریت  تخصصی  مادر  سهامی  شرکت  و  جمهوری 

ساخت و تهیه کاالی آب و برق.
◄◄ انجام طرح های تحقیقاتی و توسعه فناوری در حوزه 

ایجاد زمینه های مناسب جهت  انرژی در صنعت،  آب و 
تجهیزات  قبیل  از  خدمات  و  توانمندی ها  از  بهره گیری 
زیر  ایجاد  و  مشاوره  دو طرف،  آزمایشگاهی  و  پژوهشی 
مرتبط، مشاوره  استارت آپ های  و  برای طرح ها  ساخت 
در زمینه شناسایی و تعریف نیازهای پژوهشی و فناوری 
نیاز  مورد  متخصصین  معرفی  خصوص  در  همکاری  و 
برای منیتورینگ و مشاوره به استارت آپ ها میان شتاب 

د هند ه آبان و شرکت فناوری نوین نیرو.
در  فناوری  توسعه  و  تحقیقاتی  طرح های  انجام   ◄◄

از جمله فناوری های نمک زدایی  انرژی  حوزه های آب و 
شهری،  و  صنعتی  پساب های  تصفیه  شیرین سازی،  و 
و صنعتی  میان  روستایی، شهری  آب شرب  گندزدایی 
تهیه  و  ساخت  مدیریت  تخصصی  مادر  سهامی  شرکت 

کاالی آب و برق و شتاب د هند ه آبان.
سیلیکون  سرامیکی  غشای  فناوری های  توسعه   ◄◄

استان  در  کالیه  معلم  آب  خانه  تصفیه  پکیج  و  کارباید 
فناوری ریاست جمهوری،  و  قزوین میان معاونت علمی 
استانداری قزوین، شرکت آب و فاضالب قزوین و شرکت 

گسترش کاربرد باریکه الکترون.
بنیان  از 80 شرکت دانش  این گزارش، بیش  بر اساس 
صنایع،  سازمان ها،  فناورانه  »گردهمایی  در  استارتاپ  و 
آب،  حوزه  استارتاپ های  و  بنیان  دانش  شرکت های 
خشک سالی، فرسایش و محیط زیست« شرکت کردند 

تا توانمندی هایشان در این حوزه را نمایش د هند.
تعامل میان فعاالن و بازیگران این زیست بوم با یکدیگر و 
صنایع از اتفاقات خوب این رویداد بود. هم چنین صنایع 
مختلف از دستاوردهای این حوزه آگاهی پیدا کردند تا 

نیازهایشان را با اقدامات فناورانه داخلی رفع کنند.

عملکــرد پست بانک گیالن عالــی است

۱۲ قرارداد و تفاهم نامه همکاری در حوزه آب امضا شد
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تـــراژدی و فلسفـــه

لحطاتی با شعربه انتخاب نیما موسوی

"مهدیاخوانثالث"
تا کند سرشار شهدی خوش هزاران بیشه کندوی یادش را

می مکید از هر گلی نوشی
بی خیال از آشیان سبز، یا گلخانه رنگین

کآن ره آورد بهاران است، وین پاییز را آیین
می پرید از باغ آغوشی به آغوشی

آه، بینم پر طال زنبور مست کوچکم اینک
پیش این گلبوته ی زیبای داوودی

کندویش را در فراموشی تکانده ست، آه می بینم
یاد دیگر نیست با او، شوق دیگر نیستش در دل

پیش این گلبوته ی ساحل
برگکی مغرور و باد آورده را ماند

مات مانده در درون بیشه انبوه
بیشه انبوه خاموشی

پرسد از خود کاین چه حیرت بار افسونی ست؟
و چه جادویی فراموشی؟

پرسد از خود آنکه هر جا می مکید از هر گلی نوشی

"وحدتکرمانشاهی"
لبریز تا ز باده نگردید جام ما
در نامه ی عمل ننوشتند نام ما

ما را که لعل یار به کامست و می به دور
دوران دهر گو که نگردد به کام ما

ما خود خراب و مست شرابیم محتسب
ّنبّود خبر ز مستی شرب مدام ما

دارم هوای آن که زبامش پرم ولی
بنموده چین زلف کجش پای دام ما

"نظامیگنجوی"
ز سوز عشق بهتر در جهان چیست
که بی او گل نخندید، ابر نگریست

شنیدم عاشقی را بود مستی
و از آنجا خاست اول بت پرستی
همان گبران که بر آتش نشستند

ز عشق آفتاب آتش پرستند
مبین در دل که او سلطان جانست

قدم در عشق نه، کو جاِن جانست
هم از قبله سخن گوید هم از الت

ّّّهّمش کعبه خزینه، هم خرابات
اگر عشق اوفتد در سینه سنگ

به معشوقی زند در گوهری چنگ
که مغناطیس اگر عاشق نبودی
بدان شوق آهنی را چون ربودی
و گر عشقی نبودی بر گذرگاه

نبودی کهربا جوینده کاه
بسی سنگ و بسی گوهر بجایند

نه آهن را، نه که را می ربایند
هران جوهر که هستند از عدد بیش

همه دارند میل مرکز خویش
گر آتش در زمین منفذ نیابد

زمین بشکافد و باال شتابد
و گر آبی بماند در هوا دیر

به میل طبع هم راجع شود زیر
طبایع جز کشش کاری ندانند

حکیمان این کشش را عشق خوانند

"عطارنیشابوری"
گر سیر نشد تو را دل از ما

یک لحظه مباش غافل از ما
در آتِش دل به سر همی گرد

ماننده ی مرغ بسمل از ما
تر می گردان به خون دیده

هر روز هزار منزل از ما
چون ابر بهاری می گری زار

تا خاک ز خون کنی گل از ما
آخر به چه میل همچو خامان

که گاه بگیردت دل از ما
یا در غم ما تمام پیوند

یا رشته ی عشق بگسل از ما
مگریز ز ما اگرچه نامد

جز رنج و بالت حاصل از ما
کز هر رنجی گشاده گردد

صد گنج طلسم مشکل از ما
عطار در این مقام چون است

دیوانه ی عشق و عاقل از ما

"صائبتبریزی"
آنچنان کز رفتن گل خار می ماند به جا
از جوانی حسرت بسیار می ماند به جا

آه افسوس و سرشک گرم و داغ حسرت است
آنچه از عمر سبک رفتار می ماند به جا
کامجویی غیر ناکامی ندارد حاصلی

در کف گلچین ز گلشن، خار می ماند به جا
جسم خاکی مانع عمر سبک رفتار نیست

پیش این سیالب، کی دیوار می ماند به جا؟
هیچ کار از سعی ما چون کوهکن صورت نبست

وقت آن کس خوش، کزو آثار می ماند به جا
زنگ افسوسی به دست خواجه هنگام رحیل

از شمار درهم و دینار می ماند به جا
نیست از کردار ما بی حاصالن را بهره ای
چون قلم از ما همین گفتار می ماند به جا

عیش شیرین را بود در چاشنی صد چشم شور
برگ صائب بیشتر از بار می ماند به جا

باید تقاضای واقعی برای خواندن 
و خرید کتاب ایجاد کنیم

کتاب  نمایشگاه  دوره  هفتمین  افتتاحیه  مراسم 
جیرفت )جنوب کرمان( در محل حسینیه شهدای شهر 
امورفرهنگی  معاون  جوادی  شد.محسن  برگزار  جیرفت 
اشاره  با  مراسم  این  در  وارشاداسالمی  فرهنگ  وزارت 
کتاب  اهمیت  خصوص  در  مجید  کالم اهلل  از  آیاتی  به 
قسم  کتاب  سطرهای  به  خداوند  گفت:  کتاب خوانی  و 
می خورد و بعدازآن به داشتن خلق عظیم که در مورد 
نوعی  به  خود  این  که  می شود  اشاره  است  پیامبر)ص( 

مرتبط با سوگند خوردن با کتاب است.
در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  فرهنگی  امور  معاون 
اخالق،  ایمان،  اگر  جامعه  گفت:  خود  سخنان  ادامه 
راه آن  توسعه و گشایش در زندگی روزمره می خواهد، 
اجتماعی  دردهای  درمان  راه  کتاب  می گذرد.  کتاب  از 
و اقتصادی است. کتاب عالوه بر این که راه درمان است 
دردهای  برای  اساسی  درمان  یک  به عنوان  نیز  خود 

اجتماعی و اخالقی به شمار می رود.
نام  به  اشاره  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  معاون 
گفت:  اسالمی  ایران  سرزمین  فیلسوفان  و  دانشمندان 
آن  به  همواره  که  دارد  دیرینه ای  سابقه  ما  تمدن 
شاعران  بزرگان،  دانشمندان،  بلند  نام  می کنیم.  افتخار 
باعث  و  است  شده  عجین  کتاب  با  ما  اندیشمندان  و 
اگر  نگه داشته شود.  زنده  ایران همیشه  تا تمدن  شده 
باید  شود  تکرار  کشورمان  تاریخ  شکوه  دوباره  بناست 
و  فاخر  کتاب های  اگرنتوانیم  و  دهیم  اهمیت  کتاب  به 
ابن سینا  رسید.  نخواهیم  جایی  به  کنیم  عرضه  مناسب 
از آن می گذرد و در  کتابی را می نویسد که 100 سال 
اینترنت وجود  و  تلفن  مانند  ارتباطی  زمانی که وسایل 
این  نداشت همه به دنبال تهیه آن بودند، چرا که در 
کتاب فکر و اندیشه وجود داشت و این همان فرهنگ و 
ماندگاری است. البته اکنون نیز نگارش های خوبی شروع 
شده و گام های خوبی برداشته شده است ولی هنوز به 

اوج نرسیده ایم.
تاکید  با  گفت:  خود  سخنان  پایان  در  جوادی  محسن 
فرهنگی  فعالیت  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  محترم  وزیر 
را از مرکز به سایر استان ها و به خصوص نقاط محروم 
در  رونق  باعث  امیدواریم  که  کرده ایم  کشورهدایت 
سرانه  افزایش  و  کتاب خوانی  گسترش  نشر،  اقتصاد 

مطالعه در کشور شود.

گفت وگوی فرهنگی دو ملت 
تاجیک و قرقیز

میان  رادر  ششم  رتبه  جمعیت  نظر  از  تاجیک ها 
مردم قرقیزستان دارند. جمعیت تاجیکان در قرقیزستان 
)سال 2018( 54976  هزار نفر هست. آنان یک درصد 
در  جمعیت کشور را تشکیل می دهند. تاجیکان عمدتاً 
دره های کنار رودخانه های استان بادکند واقع در جنوب 
آن  در  ها  آن  جمعیت  که  دارند  سکونت  قرقیزستان 
منطقه به 45 هزار نفر می رسد و هفت درصد جمعیت 
این استان را تشکیل می دهند.  بقیه تاجیکان در استان 

چوی در شمال قرقیزستان ساکن هستند.
انجمن تاجیکان قرقیزستان موسوم به رودکی در سال 
1993 تأسیس شده است. از مهم ترین اهداف این انجمن 
حفظ زبان، ادبیات، تاریخ، فرهنگ، آداب  و رسوم ملت 

تاجیک و تحکیم دوستی بین تاجیک ها و قرقیزهاست.
طی 15 سال عبدالحلیم رحیم جان اف پزشک سرشناس 
در  و  داشت  عهده  بر  را  انجمن  ریاست  قلب  جراحی 
سال 2008  روشن صابراف تاجر و خیر تاجیک به مقام 

ریاست انجمن رسید. 
خود  زبانان  هم  کمک  با  »رودکی«  فرهنگی  مرکز 
تاجیکی  زبان  به  کتاب  عنوان   26 حدود  است  توانسته 
به نشربرساند.ضمنا از سال 2008 ماهنامه پیام "آالتو" 
این  سردبیر  می شود.  چاپ  تاجیکی  و  روسی  زبان  به 

ماهنامه قادرمروت است.
»رودکی«  فرهنگی  مرکز  اعضای  دیگر  و  مروت  قادر 
داوطلبانه و به طور افتخاری در این مرکز کار می کنند. 
آن ها دوست دارند زبان و فرهنگ مادری خود را زنده 
نگه دارند و در این راه از هیچ دولت و یا کشوری کمک 
دریافت نمی کنند. به غیراز چند تن از ثروتمندان محلی 
در  که  دنیا،  تاجیکان  با انجمن  »پیوند«  همین طور  و 
کمکی دریافت  هیچ  تاکنون  دیگر  است،  تاجیکستان 

نکرده اند.

از میان استدالل های افالتون، دیالوگ های اولیه ی 
تاریخی  سقراط  خود  بار  نخستین  که  است  آپولوژی 
در  بیشتر  تفصیل  با  استدالل  این  کرد،  مطرح  را  آن 
ایون  ایون بسط یافت. در  دیالوگ متقدم دیگری در 
و  بینان  طالع  همانند  شاعران  که  شود  می  استدالل 

غیب گویان آثارشان را تحت الهام خلق می کنند.
دست کم آن شعری که تاثیرگذار است حاصل خلسه 
تسخیر  در  شاعر  آن  در  که  حالتی  است،  دیونوسی 
تسخیر  است،  موزها  تسخیر  در  خصوص  به  خدایان 
الوهی عقل او را به حاشیه می راند. به طوری که او از 
خود بی خود می شود، آنچه این استدالل را دست کم 
برای خواننده مدرن به معنا بدل می کند این است که 
به نظر ایده ی تسخیر الوهی به شاعر احترام می گذارد 
و حتا او را تکریم می کند. نیست. ایون به وضوح اظهار 

نظری در مقام نقادی است.  
کنیم،  دنبال  نیز  را  افالطون  نظر  است  الزم  جا  این 

افالطون مدعی است دولت مردان نیز مثل 
طالع بینان و غیب گویان و نیز مثل شاعران 
هستند، از این حیث که وقتی ملهم هستند 
حرف های زیادی می زنند، که هیچ معرفتی 
ندارند، بلکه صرفا عقیده ی درست دارند، با 
آن که بسیاری از آن ها آثار خوبی از خود 
به جا گذاشته اند و در بیشتر مسایلی که 
گفته و انجام داده اند، محق هستند، اما باز 
هم این موضوع درباره ی آن ها صادق است. 
یکی از مشکالت دولت مردان مبنای عمل 
شهودی شان است که نمی توانند دیگران 
هستند،  آنچه  زیرا  کنند،  خود  شبیه  را 

حاصل معرفت نیست.
اگر دولت مردان نظریه ای روشن در باب 

بر  شان  درست  عقاید  که  باشند  نداشته  داری  کشور 
امور  درست  فهم  در  استعدادشان  باشد،  آن  از  آمده 
جهت  همین  به  و  بود.  نخواهد  انتقال  و  تعلیم  قابل 

ارزش کمتری دارد. 
که  مدارانی  سیاست  دیگر  مشکل  گوید،  می  منون 
شهودی عمل می کنند این است که گرچه آن ها وقتی 
ملهم اند امور را درست می فهمند، ممکن است آن گاه 
باری  الهام نیستند مسایل را به طرز فاجعه  که تحت 

اشتباه دریابند.
می کند،  بیان  را  مشابهی  نکته  فایدروس  در  افالطون 
اما این بار نه در مورد سیاست مداران، بلکه در مورد 
خطیب ها  یقین  به  خطابه؛  فن  مشابه  عملکردشان، 
اغلب می توانند به هدف شان که ایجاد یقین در اذهان 

مخاطبان شان است برسند.
است،  آمده  گرگیاس  رساله ی  در  که  طور  همان 

خطیب ها نوعی مهارت دارند، 

که  آن  برای  می کند؛  استدالل  ادامه  در  فایدروس 
نظام مند  خطابه  فن  باید  برسد،  معرفت  به  مهارت 
به  را  شخصیتی  تیپ های  تمام  که  شود  ساماندهی 
نحو جامعی طبقه بندی می کند. بدین ترتیب برای هر 
نوع شخصیتی، باید فن خطابه ای متناظر با آن وجود 
فنون  دیگر  از  بیش  زیاد  احتمال  به  که  باشد  داشته 

خطابه در مورد آن نوع شخص موفقیت آمیز باشد.
نیز  این  اما  نشد،  موفق  شاعران  تحریم  در  افالطون 
و  داد  می  تعلیم  سقراط  که  دم  همان  است؛  درست 
افالطون می نوشت، عصر طالیی تراژیک یونان رو به 

پایان بود.
نیچه مدعی است که این موضوع یک همزمانی صرف 
نبوده است. بلکه این سقراط باوری بود که علت مرگ 
ایمان  بود،  تراژدی  پایان  باعث  آنچه  شد.  تراژدی 
به  علمی،  تعقل  که  بود،  افالطون  و  سقراط  مشترک 

عمیق ترین مغاک های وجود می رسد.
و این موضوع نه تنها توان فهم هستی، 

بلکه حتا توان اصالح آن را دارد.
به بیان دیگر، نیچه چهار مطلب را طرح 
افالطون،  و  سقراط  که؛  این  می کند: 
کنترل و اصالح محیط طبیعی و انسانی 
را هدفی درجه اول تلقی می کردند. این 
تفکر اسطوره ای- حماسی شاعران  که؛ 
برای  ناموثر  طریقی  را  خود  از  پیش 
این  می دانستند.  غایت  این  به  رسیدن 
که؛ تفکر علمی چاره ی موثری بود. و در 
در  باورانه  عقل  نگاه  این  که؛  این  آخر، 
قرن چهارم پیش از میالد سلطه یافت و 
به عنوان یک اتفاق فرهنگی مهم ،موجب 
مرگ فستیوال تراژیک شد. )ادامه دارد(

بخش دوم
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خانه مجلل بازیگر پاتوق دزدان 
سابقه دار 

ایفای  به  هفتاد  دهه  در  که  معروفی  هنرپیشه  
نقش در برخی از فیلم های محبوب می پرداخت، پس 
از زندانی شدن به اتهام جعل و کالهبرداری، خانه اش 

به پاتوق سارقان سابقه دار تبدیل شد.
دزدان حرفه ای برای تقسیم اموال سرقتی در آن خانه 
دور هم جمع می شدند. اما بزرگی و لوکس  بودن این 
خانه برای سارقان حرفه ای دردسرساز شد و در نهایت 
و  شده  مشکوک  خالفکارها  آن  حضور  به  همسایه ها 
نوع  همه  که  سابقه دارهایی  کردند.  رو  را  دست شان 
سرقتی را انجام می دادند، پس از دستگیری به بیش 

از صد دزدی مختلف اعتراف کردند.
ارتباط  این پرونده و  در حال حاضر تحقیقات درباره 
بازیگر معروف با دزدان دستگیر شده، از سوی پلیس 

ادامه دارد.

گرد آورند ه مریم نباتیزنگ تفریح  

شماره 105 --- جدول و سودوکو ---

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

افقی:
انگلیسی 4- مشهور- واسطه بین خرید ار و  بیماری تنگی نفس- آب بد ون امالح- تصد یق  انگلیسی- جنگ اسب چوبی 3- تلف د اد ن-  انسان- آب  1- رستوران بد ون پیشخد مت- ساخت و پاخت پنهانی 2- تصویر صورت 
فروشند ه-بهشت 5- فرماند ه- نقاب- قوم قرآنی 6- از آالت موسیقی- پر حرفی- نیز 7- خنک- قهرمان شاهنامه- مخفف هم او 8- سگ گزند ه- معبد  تاریخی کنگاور- از مصالح ساختمانی 9- وسط- شبانگاه- ترازو 10- راز نگوی 
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کوکاکوال بزرگترین تولید کننده  
زباله های پالستیک جهان

 51 در  داوطلب  هزار  از 72  گروه  یک  تازگی  به 
جمع آوری  را  پالستیک  زباله های  تا  خواسته  کشور 
کنند و نکته جالب این بوده که 47 درصد از همه این 

آشغال ها با نام های تجاری معروف و شناخته بودند.
اول  رده  در  قبل  سال  مانند  کوکاکوال  میان  این  در 
آن  از  بعد  و  گرفت  قرار  جهان  پالستیکی  آالینده های 
نستله و پیپسی کوال بودند. در این جمع آوری تقریبا 12 

هزار محصول کوکاکوال در 37 کشور جهان پیدا شد.
البته این رده در کشورهای آمریکایی تفاوتی هم داشت 
و پس از کوکاکوال، سولوکاپ و استار باکس در جدول 

قرار گرفته بودند.
البته در این میان کوکاکوال نسبت به این ماجرا واکنش 
این  پالستیک های  نباید  که  است  گفته  و  داده  نشان 
شرکت در طبیعت رها شوند و برای هر همکاری حاضر 

هستند.
در  کوکاال  حضور  میزان  این  که  است  این  مهم  نکته 
اندازه نوشابه مردم در  از  جهان به میزان مصرف بیش 
جهان اشاره دارد، با این که بارها و بارها نسبت به این 
محصول ایرادهای جدی وارد شده، اما با توجه به حجم 
جهان  در  زیادی  محبوبیت  توانسته  دارد  که  تبلیغاتی 
پیدا کند و اصال عجیب نیست در چنین شرایطی برای 

کمک حاضر باشد!
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حکایت
بی ارزشی مال دنیا

روزی یک مرد زاهد از راهی می گذشت و از شدت 
نا گهان چشمه ای سر شار  العطش می زد که  تشنگی 
از آب زالل را می بیند به طرف آن می رودو در کناره 
و  دست  و  می نوشد  آب  قدری  نشیند.  می  چشمه 
صورت خود را با آب می شوید. و ناگهان متوجه سنگی 
درون چشمه می شود این سنگ را بر می دارد و به راه 

خود ادامه می دهد. 
مرد زاهد چند قدم  که می رود جوانی را می بیند که از 
گرسنگی و تشنگی نزدیک است بمیرد. مرد زاهد کنار 
گفت؛  جوان  است؟  شده  چه  وپرسید:  نشست  جوان 

خیلی تشنه و گرسنه ام. 
 مرد زاهد یگ مقدار از آب و نانی که داشت به جوان 
داد. جوان بعد از خوردن نان و آب سر حال آمد. مرد 
زاهد می خواست به راه خود ادامه بدهد که جوان گفت؛ 

می شود از شما یگ خواهش بکنم؟ 
مرد زاهد جواب داد: بلی چرا که نه...! 

داخل  در  که  را  سنگ  آن  می شود  گفت؛  چوان 
کیسه  تان هست به من بدهی؟ 

مرد زاهد سنگ را از داخل کیسه خود بیرون آورد و به 
جوان داد. جوان می دانست سنگی که مرد زاهد به وی 

داده چه قدر با ارزش است. 
رو  به  رو  با هم  و جوان  زاهد  مرد  باز  از سال ها،  پس 
تشنگی  و  گرسنگی  از  صحرا  در  که  جوان  شدند. 
نزدیگ بود جان خود را از دست بد هد به زاهد گفت: 
سنگی که آن روز به من دادی  آورده ام و می خواهم  

پس بد هم. 
حل  را  تو  مشکل  سنگ  این  مگر  چرا  پرسید؛  زاهد 
نکرد!؟ جوان جواب داد؛ من چیز با ارزش تری از سنگ 
هیچگاه  دنیا  این  در  که  این  آن  و  گرفتم  یاد  تو  از 
به مال دنیا نباید دل بست، چرا که حرص مال دنیا 
جز  کسی  نمی تواند  دیگر  و  می سازد  کور  را  انسان 
خودش را ببیند مانند آینه که پشتش جیوه شده باشد.

**********

به مامانم میگم: سرم درد میکنه !
میگه: چرا ؟

میگم: شاید تومور مغزی دارم
الهی زبونت الل شه، سر  میگه: خفه شو ذلیل مرده، 

تخته بشورنت، بمیری با اون حرف زدنت...
منظورش اینه که؛

خدا نکنه عزیزم!!!�😄😄�

دیروز رفتم میوه فروشی، 5 هزار تومن داد م به میوه 
فروش گفتم: 

گوجه سبز بد ه!��
کف د ستش یه گوجه سبز بود بهم تعارف کرد.

قورتش  حرکت  یک  در  و  باال  انداختم  برداشتم  منم 
د ادم،

گفتم: خوبه؛ پوست نازکم هست!
چند لحظه گذشت.

میوه فروشه گفت: چیزه د یگه ای هم می خواستید؟��
گفتم: آره دیگه؛ 5 تومن گوجه سبز��
گفت: همون بود که خوردیش!! ��

هیچی دیگه...
بیشتر  چرا  که  گرفته  گلومو  بغض  االن  میگی،  منو 
مزش نکردم؟، چرا نمک نزدم؟، چرا گوشه لپم نگهش 

ند اشتم؟
آخه چرا سریع قورتش دادم؟، آخه چرا؟

صدای خرچ خرچش رو حتی نشنیدم. خاک تو سرم
خداااااااااا..�😭😭😭😭😭😭😭�

**********

کیش و مات چیست؟
به زنت میگی؛ یک زنی رو دیدم چقدر شبیه تو بود

بعد، خانمت می پرسه؛ خوشگل بود؟
این جاست که نه می تونی بگی آره نه، بگی نه

یعنی کیش و مات��
یعنی هرکدومو بگی فاتحت خوندست!��

**********

 یک توصیه پزشکی بسیار مهم؛
 به هیچ وجه شاتوت را خصوصا وقتی که تازه از درخت 

چیده شده مصرف نکنید!
 صبرکنین منم بیام نامردا�😄😄�

**********

هر روز شش و نیم صبح
همزمان با آغاز زندگی

بیدار می شوم و می گویم
خدایا شکرت که امروز را هم دیدم

بعدش، پس از این که از زنده بود نم مطمئن شدم،
.
.
.
.
.
.
.
.

می گیرم تا 11 می خوابم!!!�😂😂😂😂�

**********

دختر خاله ام زنگ زد ه می گه؛ مشخصات کامل لپ تاپ 
خود ت رو بده به من!

 می گم؛ برای چی می خوای؟
....

 می گه؛ می خوام یک مدل باالترش رو بخرم تا چشت 
در بیاد!!!�😐😐😐�
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واگذاری ۳۳ بنای تاریخی
بهره  و  احیاء  صند وق  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
از  د ور  تازه ترین  د ر  فرهنگی،  و  تاریخی  بناهای  از  برد اری 
بناهای تاریخی قلعه مد رسه خیرآباد استان  مزاید ه های خود 
خوزستان، خانه رفیعی استان بوشهر، کاروانسراهایی فرسفج 
تویسرکان و تاج آباد د هستان آبرومند استان همد ان، حمام نوبر 
و خانه ثقة االسالم تبریز و مجموعه کرد شت استان آذربایجان 
شرقی، خانه زرشکیان استان کرمانشاه، قلعه کنجانچم استان 
های  خانه  و  آمل  قریشی  خانه  و  کمبوج  کاروانسرای  ایالم، 
و  پلد ختر  چمشک  کاروانسرای  مازند ران،  استان  بابل  نجفی 
خانه ابوالقاسمی خرم آباد استان لرستان، کاروانسرای تی تی 
سیاهکل، حمام مریان آق اولر، خانه صاد قی الهیجان و هتل 

ایران رشت استان گیالن را به مزاید ه گذاشت .
هم چنین حمام تنکابنی، خانه زینعلی و اسد ی، خانه خطیبی 
خانه میریان زاد ه استان قزوین، خانه بهشتیان، خانه ید اللهی، 
خانه  اصفهان،  مغنی  خانه  و  کیوان  خانه  بهایی،  شیخ  حمام 
خانه  و  کاشفی  خانه  تهران،  شهر  احمد  آل  جالل  پد ری 
کازرونی یزد، خانه غفاری کرمان و قلعه بهاد ری اراک استان 
د یگر  از  گلستان  استان  آزاد شهر  ییالق  خوش  کاخ  مرکزی، 

بناهایی هستند که طی این آگهی به مزاید ه گذاشته شد ند.
عالقه مند ان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت 

www.chre.ir مراجعه کنند.

نمایشگاه صنایع دستی و هنری 
ایران در اسلوونی 

بیست وششمین نمایشگاه و بازارچه خیریه بین المللی 
و  فرهنگی  جاذبه های  شناساندن  و  معرفی  هدف  با  »سیال« 

هنری ایران در لوبلیانا پایتخت اسلوونی برگزار شد.
در این نمایشگاه، صنایع دستی و سایر جاذبه ها و محصوالت 
برخی  نیز  و  اسالمی   -- ایرانی  کهن  تمدن  هنری  فرهنگی 
ایران  مختلف  مناطق  و  شهرها  سوغات  و  غذایی  محصوالت 
بازدیدکنندگان  و  عالقمندان  استقبال  و  دید   معرض  در 
ایران  گرفت.    قرار  کشورها،  سایر  شهروندان  و  اسلوونیایی 
برای پنجمین سال پیاپی در دو غرفه مجزا شامل غرفه صنایع 
دستی و جاذبه های توریستی و نیز غرفه اغذیه و خوراکی های 

ایرانی در این نمایشگاه مشارکت و حضور داشته است.
افتتاح  از  پس  اسلوونی  جمهور  رئیس  پاخور«  »بروت  همسر 
رسمی این نمایشگاه ضمن حضور در غرفه جمهوری اسالمی 
ایران صنایع دستی از محصوالت فرهنگی و هنری کشورمان 
از  یکی  بازدید  این  جریان  در  کرد.  را تحسین  آن  و  بازدید 

صنایع دستی ایران به رسم یادبود به وی اهدا شد.

معرفی ارس دومین ژئو پارک ایران 
به جهان در ۲0۲0

شبکه  د ر  ارس  نام  به  ایران  جهانی  ژئوپارک  د ومین 
نهایی  بررسی  می شود.  معرفی  یونسکو  جهانی  ژئوپارک های 

این پروند ه د ر سال 2020 انجام خواهد گرفت.
کلیسای سنت استپانوس، کلیسای چوپان، اشکال ریپل مارک 
)اشکال موجی شکل(، کوه های طهلوم، چشمه گئچی قاالسی، 
)پرموتریاس(  باشی  علی  ژئوسایت  خرابه،  آسیاب  فال،  راک 
ژئوسایت هایی هستند که د ر کنار هم، ویژگی های نامید ه شد ن 
به عنوان یک ژئوپارک را د ارند. این ژئوسایت ها د ر منطقه آزاد 
ارس و منطقه جلفا به عنوان ژئوپارک ارس شناخته می شود 

و مد یریت آن تحت نظارت سازمان منطقه آزاد ارس است.
جهانی  شبکه  به   89 سال  در  بار  یک  ارس  ژئوپارک  پروند ه 
ژئوپارک ها فرستاده شد، اما پس از بازدید ارزیابان این شبکه 
از ارس در سال 1390، این منطقه واجد شرایط کافی برای 
معرفی به عنوان ژئوپارک جهانی تشخیص داده نشد. مشکل 
ارزیابان  به جامعه محلی آن طور که مدنظر  بود که  این جا 
از  پس  شد  قرار  دلیل  همین  به  بود.  نشده  پرداخته  است، 
رفع نواقص و تکمیل موارد مشخص شده، دوباره درخواست 
جدیدی آماده و ارسال شود. این پرونده ولی به دلیل تغییرات 
سال 97  در  نتوانست  ارس،  آزاد  منطقه  در سطح  مدیریتی 
دیگر  بار  امسال  دلیل  همین  به  فرستاده  شود  یونسکو  به 
به  پرونده  تا  کردند  را  خود  تالش  ژئوپارک  این  مسووالن 

یونسکو برای بررسی فرستاده شود.
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تکه ای از من تکه ای از زمینمریم ساد ات موسوی  --- نیم نگاه ---

روز جهانی افراد دارای معلولیت را تبریک نگوییم!
سوم د سامبر مصاد ف با 12 آذر، روز جهانی افراد د ارای 
از   ،1992 سال  از  روز  این  است.  شد ه  نامید ه  معلولیت 
سمت مجمع  عمومی سازمان ملل متحد به این عنوان 
نام گذاری شد. هد ف از نام گذاری یک روز د ر سال برای 
افراد د ارای معلولیت، معرفی انواع این ناتوانی ها، توجه به 
نیازهایی که آن  ها د ر طول زند گی د ارند، حقوق اجتماعی، 
رفاهی و کاری افراد د ارای معلولیت و توجه به عزت نفس 

این گروه د ر جهان است. 
با وجود این که چنین روزی د ر جهان به رسمیت شناخته 
را جشن  روز  این  زیاد ی  گروه های  و  افراد  و  است  شد ه 
تبریک  یکد یگر  به  می کنند،  برگزار  همایش  می گیرند، 
می گویند و...، آیا به معنای واقعی این روز فضایی متفاوت 
هر  آیا  ایجاد می کند؟  معلولیت  د ارای  گروه های  برای  را 
سال که می گذرد، تغییر رو به بهبود د ر این روز جهانی 

د ید ه می شود؟
استفاد ه  ویلچر  از  که  د وستانم  از  یکی  روزها،  این  د ر 
منتشر  اجتماعی  شبکه های  از  یکی  د ر  مطلبی  می کند، 
کرد. سوالی د ر این مطلب پرسید ه بود "این روز را د قیقا 
به چه کسی تبریک بگویم؟". قرار بود ه است که این روز 
فرصتی باشد تا افراد مختلف توجهی ویژه به افراد د ارای 
معلولیت د اشته باشند. از نظر د وست من -- که حد ود 25 
سال، یعنی همه عمرش، از ویلچر استفاد ه کرد ه است، اما 

مسائل جور د یگری د ید ه می شود. 

از نظر او هنوز فاصله زیاد ی وجود د ارد تا ما یکی از افراد 
د ارای معلولیت را ببینیم که به راحتی و به طورمستقل 
کند  خرید ی  تا  می رود  بیرون  خانه  از  می کند،  زند گی 
غذا  بتواند  است  کرد ه  د عوت  شب  که  مهمانانی  برای  و 
مترو  اتوبوس،  ایستگاه  د ر  ما )حد اقل من(،  د رست کند. 
و  می کنند  استفاد ه  ویلچر  از  که  افراد ی  پیاد ه روها  د ر  و 
نمی بینم.  کنند  پید ا  را  خود  مسیر  راحتی  به  می توانند 
شرایطی  حد اقلی ترین  از  کوچک  نمونه هایی  فقط  این ها 

است که باید برای افراد د ارای معلولیت فراهم باشد.
از نظر من، د وستم یک فعال اجتماعی است که د ر زمینه 
نشان د اد ن شرایط زند گی، نیازهای موجود و آنچه که باید 
باشد تا یک فردی که دارای معلولیت است، بتواند مستقل 
زندگی کند و مثل هر فرد د یگری از حقوق اولیه اجتماعی 

برخورد ار باشد، تالش بسیار می کند.
از نظر د وست من، تک تک ما د ر این مسیر نقش پر رنگی 
د اریم. مثال من می توانم ماشینم را جلوی پلی که از روی 
جوی آبی گذشته است پارک نکنم. یا همسر من می تواند 
حال  د ر  ویلچر  با  فرد ی  اگر  تا  نایستد  د وبله  خیابان  د ر 
عبور بود یا فرد ی نابینا د ر حال یافتن مسیرش، د رد سری 
رانند گی کند که  پد ر من می تواند طوری  نسازد.  برایش 
زمانی  و  باشد  پیاد ه ها  عبور  برای  امن  محلی  خط کشی، 
که افراد با ویلچر نمی توانند روی پل عابر بروند، بتوانند از 

خیابان عبور کنند.
مطلبی که د وستم گذاشته بود، من را سوق د اد تا سراغ 
مطالب بیشتری که د ر روز جهانی افراد د ارای معلولیت د ر 
مطالبی  تعد اد  بروم.  می شود  پخش  اجتماعی  شبکه های 
از این د ست که باز نشر می شود و یا حتی توسط افراد، 
مورد پسند قرار می گیرد و یا اصطالحا "الیک" می خورد، 
بسیار کمتر از مطالبی است که د ر مورد اتفاقات خصوصی 
زند گی "سلبریتی ها" منتشر می شود. یا مطالبی که افراد 
برای معرفی غذا می گذارند بسیار مخاطب بیشتری د ارد 
تا مطالبی که د ر روز جهانی افراد د ارای معلولیت د ر همان 

شبکه های اجتماعی د ید ه می شود.
د ر ذهنم د نبال د لیلی برای این موضوع بود م. نمی توانیم 

بگوییم موضوع کم اهمیتی است! یعنی اگر به کلیت ماجرا 
هم عالقه ای ند اشته باشیم وقتی بشنویم از هر 7 نفر یک 
نفر د چار معلولیت است، که به صورت ماد رزاد ی یا به د لیل 
حواد ثی مثل رانند گی اتفاق می افتد و این یعنی بیش از 
از مرد م کل د نیا، چه طور می توانیم نسبت به  1 میلیارد 
آن بی توجه باشیم؟ این یعنی بیش از یک میلیارد انسان 
د اشته  د وست هایی  کنند،  کار  بخوانند،  د رس  باید  که 
و  باشند  عاطفیشان  امور  د رگیر  کنند،  رانند گی  باشند، 
بزرگ  آن قد ر  عد د  این  و  کنند.  زند گی  که  این  خالصه 
عد د  این  بود.  بی تفاوت  آن  به  نسبت  نمی توان  که  است 
از هر سلبریتی و از هر رستورانی بزرگ تر است. این عد د 
زیاد  قد ر  آن  کند  مطالبه  می خواهد  که  مجموع حقوقی 
است که اگر همه ما هم د ر این روز یکی از این پست ها را 
باز نشر کنیم، باز هم نمی توانیم صد ای آن ها را به گوش 

د نیا برسانیم.
که  کرد  منتشر  را  وید یویی  د وستانم  از  د یگر  یکی 
بود  سوال  برایش  وید یو  این  د ر  بود.  د قیقه   5 از  کمتر 
که "چرا دارید روز افراد د ارای معلولیت را به ما تبریک 
نمی توانیم  ما  که  وقتی  بود  د ا د ه  توضیح  می گویید؟". 
د ارای  افراد  از  زیاد ی  تعد اد  و  کنیم  تحصیل  راحتی  به 
معلولیت از تحصیل، حتی د ر مراحل اولیه یعنی مد رسه 
هم بی بهره اند، به چه کسی این روز را تبریک می گویید؟ 
وقتی این گروه حق اشتغال ند ارند د قیقا چه چیزی را به 

آن ها تبریک می گویید؟
آن چیزی که توجه من را به این صحبت ها جلب می کند، 
مباحثی نیست که از عهد ه ام خارج است. اگر من خود م را 
یک فعال د ر زمینه اطالع رسانی راجع به د سترس پذیری 
مهم  برایم  بد انم،  گرد شگری  شهری،  امکانات  و  خد مات 
است که همه افراد  و مسوولین را از شرایطی که می توان 
شود،  راحت تر  جامعه  د ر  گروه  این  زیست  تا  کرد  مهیا 

مطلع کنم.
قطعا همه مرد م د ر جامعه، حتی د ر کشورهای توسعه یافته 
باالخره  اما  نیستند؛  برخورد ار  بی نقصی  زند گی  از  هم 
مستقل  می توانند  که  د ارد  وجود  برایشان  حد اقل هایی 
اگر  برند.  پیش  خود  عمر  طول  د ر  را  مسیری  و  باشند 
همین حد اقل برای افراد د ارای معلولیت هم فراهم باشد، 

شاید تا حد ی تبعیضات موجود کم شود.
د ر  که  ببینم  شهروند  یک  عنوان  به  را  خود م  من  اگر 
جغرافیایی یکسان با افراد د ارای معلولیت زند گی می کند، 
د نبال راه هایی هستم که بتوانم کمترین زحمت را به آن ها 
بد هم. به قول همسرم "ما گاهی یاد مان می رود قرار نیست 
برای راحتی خود مان د یگران را به زحمت بیند ازیم". من 
د ر  غلطم  عاد ت های  و  رفتارها  با  را  گروه  این  که  همین 

زند گی به زحمت نیند ازم برایم کافی است.
قضاوت  از  قبل  کارآفرین می د انم،  را یک  اگر من خود م 
توانایی آن ها فکر می کنم.  به  این گروه،  زند گی  از ظاهر 
مترجم  یک  برنامه نویس خوب،  یک  آن ها  بین  د ر  شاید 
و  خالق  هنرمند  یک  خوش قلم،  نویسند ه  یک  حرفه ای، 
هم  متصور  که حتی  توانایی ای  و  مهارت  هر  با  فرد  یک 
نیستم وجود د اشته باشد. همه کارآفرینان به افراد ی برای 
د وید ن، کارهای ید ی کرد ن و اموری که نیازمند توانایی 
عجیبی د ر قد رت بد نی باشد نیاز ند ارند. شاید فقط باید 
کلیشه های بی د لیلی که د ر ذهنشان شکل گرفته است را 

تغییر د هند.
اگر من خود م را صاحب یک رستوران ببینم، هنگام افتتاح 
ورود ی  د ر  به  رضایت  سر  از  نگاهی  می توانم  رستورانم، 

بیند ازم و به بغل د ستی ام با افتخار بگویم، ویلچر به راحتی 
د اخل این رستوران می شود. با د ست مسیر را نشان د هم 
و بگویم، می تواند سر آن میز بنشیند بد ون این که اذیت 
شود و غذایی سفارش د هد. وقتی بغل د ستی ام با هیجان 
می پرسد "چه طور به د ستشویی برود؟"، سرم را به سمت 
د ستشویی بگرد انم و د ر حالی که باد ی به غبغب اند اخته ام 
بگویم می تواند، به راحتی، قبال امتحان کرد ه ایم. خود ت 

برو و ببین. و بعد ربان افتتاحیه را با قیچی ببرم.
من د ر هر نقشی که هستم د ر جامعه با همین تغییرات 
کوچک د ر ذهنم و خد ماتم و تصمیماتم، می توانم شرایط 
زند گی را برای این گروه بهبود بخشم. اگر من یک مسوول 
باشم که ساخت شهر هم به عهد ه ام است، قطعا که د ستم 
برای انجام کارهایی به نفع این گروه بازتر است، اما امروز 
انجام  که نیستم هم می توانم کاری کنم و هر کاری که 
موثرتر  پیشه می کنم  بی تفاوتی ای که  و  از سکوت  د هم، 

است.
د ر همین شبکه های مجازی، مطلبی از خانمی خواند م که 
چند سالی است به خاطر تصاد فی که د اشته، مجبور به 
استفاد ه از ویلچر شد ه است. این خانم راجع به "شهری 
جوی  روی  که  شهری  می کند.  صحبت  رویاهایم"،  د ر 
آب ها پل است و افراد ی که د ارای معلولیت نیستند، د ر 
محل پارک خود رو که مخصوص این گروه عالمت گذاری 
شد ه است پارک نمی کنند. د ر شهر رویاهایش، زمانی که 
می خواهد سوار مترو شود )اگر بتواند د ر همه ایستگاه ها 
برساند(،  زمین  زیر  به چند طبقه  آسانسور  با  را  خود ش 
نشود که  مواجه  آد م ها  و خشمگین  با چهره های عبوس 
این  ما،  برای  این  ند ارد".  ما هم جای کافی  برای  "اینجا 
جد اکرد ن ما از د یگران خیلی عمیق د ر ذهن نفوذ کرد ه 
خود مان  به  ناخود آگاه  از  الیه  کد ام  د ر  نمی د انم  است. 
حق بیشتری د اد ه ایم تا د یگران؟ من چه مزیتی د ارم که 
استفاد ه از مترو برای من است و او چه اشتباهی مرتکب 
شد ه که اگر د ر مایملک خود م ببینمش باید اخمی کنم و 
خشمگین باشم جوری که انگار تجاوز کرد ه است بر آنچه 

که فقط مال من است؟
از کی ما این قد ر خود مان را از هم جد ا د انستیم؟ مایی 
بهتر  کرد یم  فکر  که  شد  چه  ایستاد ه ایم  پا  د و  روی  که 
د ور  می نشیند؟  ویلچر  روی  که  هستیم  کسی  آن  از 
ماجراهای  می بینیم،  که  اخبار  می شویم،  جمع  که  هم 
را  را می شنویم، جوری سرمان  اطرافمان  و  د ور  غم انگیز 
و  می د هیم  تکان  کشورمان  وضعیت  به  نسبت  تاسف  به 
انگار آرزو  از کشورهای توسعه یافته صحبت می کنیم که 
د اریم شبیه آن ها باشیم. شاید هم د اریم، اما نمی خواهیم 
که  کسانی  هستند  همیشه  بدهیم.  خود مان  به  زحمتی 
این زحمت را بکشند. وقتی ماجرای مبارزات سیاه پوستان 
انگار  می کنیم  تایید شان  آمریکا می شنویم، جوری  د ر  را 
اما ما که هستیم؟  بود یم همان را می کرد یم.  اگر  ما هم 
می بینیم،  مترو  د ر  را  ویلچر  با  فرد ی  وقتی  که  همان ها 
جلوی ماشینمان از خط کشی رد می شود، مثل ما د نبال 
کار می گرد د، یک نچ" بلند می کشیم و سرمان را به اطراف 
را پید ا کنیم و طوری که  د ارش  "پا"  تا یک  می گرد انیم 
اشاره  د یگری  آن  به  د اریم،  بیشتری  حق  د و  هر  انگار 
و  می خواهد؟".  چه  جا  این  د یگر  "این  بگوییم  و  کنیم 
اینجاست که من د ر د ل می گویم؛ خوب شد سیاه پوستان 
باید  اگر نه آن ها هم هنوز  ایران گرفتار نشد ه بود ند،  د ر 
تا ثابت کنند حقی برابر د یگران د ارند. خوب  می د وید ند 
که فکر می کنم، این روز واقعا تبریک  گفتن ند ارد. بیشتر 

شرمگینی د ارد برای تک تک ما!


