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نحوه مشارکت در سامانه خرید 
سازمان ملل متحد

  اتاق ایران - محمدرضا کرباسی،معاون بین الملل اتاق 
ایران آشنایی تجار و تولیدکنندگان ایرانی با نحوه ثبت 
در  حضور  برای  ملل  سازمان  خرید  سامانه  در  شرکت 
مناقصات منطقه ای و بین المللی این سازمان را هدف از 

برگزاری سمینار خرید سازمان ملل متحد دانست.
درحال توسعه  کشورهای  اصلی  دغدغه  ابتدا  در  وی 
در  گفت:  و  کرد  عنوان  توسعه یافتگی  به  دستیابی  را 
برداشت جدید از توسعه، تأمین امنیت، مشارکت فعال 
زیست  محیط  حفظ  اجتماعی،  سیاسی-  زندگی  در 
بشر  حقوق  با  توسعه  و  شده  گنجانده  عدالت  تحقق  و 
توسعه  رو،  همین  از  است.  خورده  پیوند  دموکراسی  و 
بر  مبتنی  و  شده  نهادینه  و  آگاهانه  کوشش  معنی  به 
اقتصادی جوامع  و  اجتماعی  برای پیشرفت  برنامه ریزی 

تعریف می شود.
اصلی  معضالت  از  یکی  ایران  اتاق  بین الملل  معاون 
بسیاری از جوامع کمتر توسعه یافته را مبارزه و رفع فقر 
مطلق برشمرد و تصریح کرد: بر اساس آمار سال 2019 
مردم جهان  از  درصد(   7/8( نفر  میلیون  میالدی 600 
در فقر مطلق یعنی با درآمد 9/1 دالر در روز یا کمتر 
زندگی می کنند که از این میزان بیش ترین سهم متعلق 
خوشبختانه  است.  درصدی   70 سهم  با  آفریقا  قاره  به 
که  است  واقعیت  این  بیانگر  آماری  پیش بینی های 
جمعیت فقر مطلق در جهان رو به کاهش بوده و تا سال 

2030 به 436 میلیون نفر کاهش خواهد یافت.
وی به وضعیت فقر در آسیا نیز اشاره و تأکید کرد: نرخ 
فقر مطلق در قاره آسیا زیر 3 درصد است و هند با 40 
میلیون نفر )کمتر از 3 درصد( باالترین آمار فقر مطلق را 
دارد، در این بین پیش بینی می شود سهم قاره آفریقا از 
نرخ فقر مطلق جهانی تا پایان سال 2023 به 80 درصد 
برسد. این امر به ویژه در 13 کشور جنوب صحرای آفریقا 

به ویژه نیجریه مشاهده می شود.
بر اساس اظهارات او، در آمریکای جنوبی تنها 4 درصد 
در حال  رقم  این  اما  مطلق هستند  فقر  در  از جمعیت 

کاهش تدریجی است.

شعبده، در شعبده!
از  هیچ  که  است  دردناک  خیلی 
تولید،  تحلیل  علم  که   -- اقتصاد 
توزیع و مصرف کاال و خدمات است، 

که  کنی  درک  استخوانت  و  گوشت  پوست،  تمام  با  اما  ندانی 
خرجت با دخلت نمی خواند!

ندانی اقتصاد چیست لیک شاهد باشی که با گران شدن یک 
سیر  جلوی  "دگنک"  با  نمی شود  دیگر  استراتژیک،  کاالی 
صعودی افزایش بهای سایر کاالها و خدمات را گرفت، همچنان 
که در گذشته دور -- بنابر روایات تاریخی، با شالق نتوانستند 

توفان سهمگین دریا را آرام کنند و...
و حال آنچنان در گرداب روزگار پر ادبار غرق می شوی آنگاه که 
متوجه شوی دانشمندان اقتصادی دولت، در ارائه بودجه سال 
آینده، برنامه رفاهی نوینی تدارک دیده اند که شاهکار اقتصادی 

بشمار می رود!
بنابه مواد بودجه سال 99، قرار است 1۵درصد به دستمزدها 
اضافه گردد! این یعنی پاشیدن قطره ای آب بر آتش سهمگین 

آتشفشان کوه هزینه ها!
گرچه از هم اکنون، هم صدای برخی از نمایندگان درآمده است. 
والبته کارشناسان هم شگفت زده در پی نقد مساله هستند ولی 
آنچه مهم است آن هست که بدانیم با چه استداللی این میزان 
افزایش از نظرکارشناسان دولتی در سازمان "بی برنامه" کفایت 

موضوع می کرده است؟
که   -- بنزین  بهای  افزایش  ناگهانی  اعالم  نقدهای  پس  در 
انتقادات به دولت این  از  اتفاقات دردآوری را رقم زد -- یکی 
انجام نداده  افزایش را  این  اقدامات توجیهی برای  بود که چرا 
است. بسیاری معتقدند اگر قبال با مردم در میان گذاشته می شد 

اتفاقات رنج آوری که رخ داد روی نمی داد.
استدالل پوشالی، توهم آمیز و سطحِی  نگرانی از ذخیره بنزین 
حتی  نیز  است،  شده  گفته  جایی  گویا  که   -- مردم  وسیله  به 
اگر درست باشد -- که نیست، ضایعاتش کمتر می بود  در مورد 
که  دارد  خاصی  دالیل  اگر  نیز  دستمزدها  تمسخر آمیز  افزایش 
موارد  ارائه  با  می بایستی  هست  دولت  توان  نهایی  حد  نشانگر 
توجیهی باشد که در حال حاضر بحثی درباره آن آغاز نشده است!

با توجه به نقدهایی که می شود این امید هست که نمایندگان 
محترم در بررسی بودجه به این مهم عنایت داشته باشند زیرا با 
توجه به افزایش هزینه ها در سال گذشته و حال و نیز قطعا در 
سال آینده، رقم پیشنهادی دولت نه تنها نادیده گرفتن هزینه ها 
یک  و  جامعه هست  اقشار ضعیف  به  کجی  دهن  بلکه  نیست 
بر  قوانین حاکم  پیچیده  برابر شعبده  در  ناشیانه  بازی  شعبده 

اقتصاد و روح جامعه انسانی بشمار می آید!

سالمت باشیم
سـاده، ولی غنـی از مواد مفید

چگونه بدون از بین بردن 
محیط زیست سفر کنیم؟

نمایشگاه دائمی محصوالت 
ساخت ایران
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دو کلمه حرف ورزشی
هم پیاز را می خوریم، هم چوب را!

] یک نمایش تکراری...[

گردشگری دسترس پذیر
مروری بر اهمیت دسترس پذیری 

در صنعت گردشگری

تکه ای از من تکه ای از زمین
فرودگاه ها و دسترس پذیری

تولیدات تازه نشر معیار      سرمقاله
کتاب های گیالس 
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■■ سفیده ی تخم مرغ؛ محبوب بدنسازان 
سفیده ی تخم مرغ یکی از با کیفیت  ترین انواع منابع پروتئینی 
جهت ساخت بافت های ماهیچه  ای مورد عالقه بدنسازان است 

و هم چنین از منابع غنی ویتامینی محسوب می  شود.
خود  غذایی  رژیم  در  مرغ  تخم  ی  سفیده  از  که  بدنسازانی 
از  را  ممتازی  بسیار  موقعیت  واقع  در  گیرند  نمی   بهره 
غنی  رغم  علی  مرغ  تخم  ی  سفیده  زیرا  می  دهند،  دست 
از  ناچیزی  میزان  دارای  پروتئین،  نوع  ترین  خالص   از  بودن 

کربوهیدرات  ها، چربی و کلسترول است.
پروتئین سفیده ی تخم مرغ به راحتی جذب ماهیچه  ها می 
پروتئین  گرم   3/6 حدود  در  زرده  بدون  سفیده  هر  و   شود 
خالص دارد که حاوی تمامی 8 اسید آمینه ی اساسی مورد 
متیونین،  لیزین،  ایزولوسین،  لوسین،  والین،  بدن شامل  نیاز 
 A, فنیل آالنین، ترئونین و تریپتوفان است و ویتامین  های 
E, K, B12, ریبوفالوین و اسید فولیک نیز به وفور در سفیده 
نقشی  ها  ماهیچه   ساخت  در  که  می  شود  یافت  مرغ  تخم 

اساسی بر عهده دارند.
مزایای یاد شده برای بدنسازان تنها شامل سفیده ی تخم مرغ 
می شود و بهتر است در زمان مصرف از خوردن زرده اجتناب 

شود.
■■ خواص بیوشیمیایی سفیده:

سفیده مایع آلبومینی زالل و غلیظی است که تمام فضاهای 
واقع در فاصله بین غشاهای پوسته و زرده را پُر می کند.

سفیده یا آلبومین تخم مرغ تقریبا 60 درصد وزن کل تخم 
از آب و بقیه آن  مرغ را در بر دارد که 78 درصد این ماده 
آن  ترین  مهم  که  است  شده  تشکیل  آلبومینوئیدی  مواد  از 
اوآلبومین است.بالفاصله بعد از این که تخم توسط پرنده رها 
گردد آلبومین دارای ساختمان ژله مانند می گردد. اما این ژله 
به تدریج به مایع تبدیل می شود . پی. هاش  سفیده ی تخم 
مرغ تازه حدود 7/4 است و در طی حدود 3 روز به 9 افزایش 
و چنین  تغییر می کند  ناچیزی  مقدار  به  و سپس  یابد  می 

افزایشی نتایج ُمضری را به دنبال دارد.
 ماده خشک سفیده ی تخم مرغ حدودا 8۵ درصد پروتئین 

دارد که مهم ترین پروتئین های آن عبارت هستند از:
: )Ovalbumin(اوآلبومین ◄

تشکیل  را  سفیده  کل  پروتئین  از  درصد   60 پروتئین  این 
آلبومین موجود در پالسمای خونی  می دهد و شبیه سرم 

می باشد و می توان آن را با این ترکیب مقایسه نمود. این 
ماده در خون مرغ های تخم گذار یافت شده است. به هر 
حال اوآلبومین یک پروتئین خالص نمی باشد؛ در واقع یک 
دارای  اوآلبومین  که  نمود  توجه  باید  است.  فسفوپروتئین 
مقداری مانوز و گلوکزآمین در هر واحد مجزا می باشد اما 
فاقد نورامینیک اسید می باشد. از نظر ترکیب اسید آمینه 
ای، تعادل خیلی خوبی دارد. اسیدگلوتامیک به میزان بیش 
از 10 درصد در آن وجود دارد و سایر اسیدهای آمینه نیز 
دارای  اوآلبومین  شود.  می  مشاهده  آن  در  کمتر  میزان  به 
و  خواص  این  باشد  می  کنندگی  کف  و  ای  ژله  خواص 
ویژگی ها به حالت پروتئین بستگی دارد به طوری که هر چه 
میزان S - اوآلبومین افزایش می یابد این خاصیت کاهش 

می یابد.
: )Conalbumin(کونالبومین ◄

معرفی  اووترانسفرین  عنوان  تحت  چنین  هم  را  کونالبومین 
مولکولی  جرم  برابر  دو  تقریبا  آن  مولکولی  جرم  می نمایند. 
آمینه ای  اسید  ترکیب  نظر  از  ماده  این  می باشد.  اوآلبومین 
با کاتیون های دو  یافتن  ترکیب  توانایی آن در جهت  نیز  و 
گلیکو  بتای  سیدروفیلین)گروه  با  نزدیکی  طور  به  ظرفیتی 
قسمت  در  آن ها  تفاوت  دارد.  شباهت  خون(  سرم  پروتئین 
از  و  نبوده  نورامینیک  اسید  دارای  و  باشد  کربوهیدراتی می 
بخش های مساوی از مانوز و گلونالبومین تشکیل می گردد. 
باکتری های  روی  بر  بازدارندگی  نقش  دارای  پروتئین  این 

معینی می باشد.
کونالبومین در مقایسه با اوآلبومین آسان تر و راحت تر توسط 
 63 حدود  در  و  می دهد  مولکولی  ساختمان  تغییر  حرارت 
درجه ی سانتی گراد انعقاد می یابد. این تقریبا درجه حرارتی 
است که سفیده ی تخم مرغ در آن درجه منعقد می گردد؛ 
زیرا اوآلبومین در نقطه ای که کونالبومین غیر محلول می شود 

حالت ژله ای یا شبه جامد پیدا می کند.
: )Ovomucoid(اووموکوئید ◄

اووموکوئید یک گلیکو پروتئین غنی از گلوکز آمین در حدود 
14 درصد می باشد. هم چنین دارای 7 درصد مانوز و یک 
مقداری گاالکتوز و مقداری اسید نورامینیک می باشد. اتصال 
مابین این مونوساکارید ها توسط یک زنجیره ی پپتیدی بر 
روی آسپارژین صورت می گیرد. این پروتئین در مقایسه با دو 
ترکیب قبلی یعنی اوآلبومین و کونالبومین کوچک می باشد 

و دارای 13 درصد نیتروژن بوده اما 2 درصد گوگرد دارد. این 
ترکیب به راحتی از دیگر پروتئین های سفیده ی تخم مرغ 
کلرواستیک  تری  اسید  در  محلولیت خود  ویژگی  واسطه  به 

جدا می گردد.
اووموکوئید به واسطه ی حرارت تغییر ساختمان مولکولی می 
دهد اگر چه در مقایسه با اوآلبومین و کونالبومین از مقاومت 

بسیار بیشتری برخوردار می باشد.
اووموکوئید دارای فعالیت بیولوژیکی است و این به دلیل عامل 

آنتی تریپسین آن می باشد.
سفیده ی سخت انعقاد یافته ی تخم مرغ به سرعت در روده 
یافته  تغییر  آن  مولکولی  ساختمان  که  زیرا  می گردد  هضم 
است. در مقابل سفیده ی تخم مرغ خام در مقابل فرآیند هضم 

تا حدی مقاوم است.
: )Ovomucin(اووموسین◄

ساختمان  اما  باشد؛  می  پروتئین  گلیکو  یک  هم  اووموسین 
از شناسایی کمتری  اووموکوئید  با ساختمان  مقایسه  در  آن 
دارای  اووموکوئید  به  نسبت  ترکیب  این  باشد.  برخوردار می 
کننده  بیان  ترکیب  این  است.  بیشتری  نورامینیک  اسید 
مسوول  که  باشد  می  مولکول  فیبری  و  االستیکی  شکل  ی 
نورامینیک  اسید  است.  آلبومین  چسبندگی  یا  ویسکوزیته 
بارهای منفی آن  PH خنثی، جدا شده و  به طور کامل در 
خالص  آب  در  پروتئین  این  باشند.  می  خواص  این  مسوول 
می  حل   PH  =  7 در  و  نمک  حضور  در  اما  بوده  نامحلول 
گردد. اووموسین در مقابل حرارت مقاوم می باشد. اووموسین 
در رابطه با متصل شدن گویچه های قرمز خون نقش بازدارنده 

ای را بر عهده دارد.
: )Lysozyme(لیزوزیم ◄

اهمیت  لیزوزیم  مرغ  تخم  ی  سفیده  های  پروتئین  بین  در 
شبیه  برای  غذایی  صنایع  در  امروزه  لیزوزیم  دارد.  خاصی 
ساختن شیر گاو به شیر مادر و در صنعت داروسازی به کار 
می رود. عمل جداسازی این پروتئین از طریق کلرید سدیم 

در PH حدود 10 صورت می گیرد.

محققان اسپانیایی دریافتند؛

ورزش شدید روزانه موجب افزایش 
طول عمر زنان می شود

به  که  زنانی  دهد  می  نشان  جدید  مطالعه 
شدت ورزش می کنند با کاهش قابل توجه ریسک 
علل  سایر  و  سرطان  قلبی،  بیماری  از  ناشی  مرگ 

مواجه هستند.
در  قلب  عملکرد  و  ورزش  توانایی  مطالعه،  این  در 
طول ورزش در زنان و ارتباط آن با نرخ زنده ماندن 

بررسی شد.
این مطالعه شامل بیش از 4000 زن بزرگ سال بود 
که به دلیل مشکوک بودن به ابتال به بیماری عروق 
کرونر، برای اکوکاردیوگرافی ورزش تردمیل مراجعه 

کرده بودند.
»جسوس پتیرو«، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه 
کورونا اسپانیا، در این باره می گوید: »تا می توانید 
اندام و قلب از شما در مقابل  ورزش کنید. تناسب 

مرگ به هر دلیلی محافظت می کند.«
یافته ها نشان داد نرخ ساالنه مرگ و میر ناشی از 
بیماری قلبی عروقی در زنان دارای توانایی ضعیف 
ورزشی، تقریبا 4 برابر بیشتر بودونرخ ساالنه مرگ 
و میر ناشی از سرطان در زنان دارای توانایی ضعیف 
و  مرگ  نرخ  چنین  بود.هم  بیشتر  برابر  دو  ورزشی 
میر ساالنه ناشی از علل دیگر در زنان دارای توانایی 

ضعیف ورزشی، بیش از 4 برابر بود.
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■■ شوق آوردن مربی خارجی، عقد قراردادهای آنچنانی، 
در  تعهدات  انجام  عدم  قراردادها،  مواد  و  محتوا  در  ضعف 
مقابل مربی دعوت شده، و البته؛ قهر و آشتی و تاثیر روی 
احساسات هواداران... همه ی این ها؛ روی هم، به یک نمایش 

تکراری در فوتبال ایران تبدیل شده است. 
بازیگر چیره دست این نمایش، سرمربی سابق تیم ملی بود 
و بازیگر کم تجربه یا بدشانس هم، مربی الحق -- که زمانی 

درخور در صحنه نماند و قرار دادش لغو شد.
این نمایش به صورت یک سنت در تیم ها هم جاری است.

ظاهرا این بار نوبت سرمربی تیم آبی پوشان است. دو تحلیل 
روشنگر در فضای رسانه ای منتشر شده که بخشی از واقعیت 
و وضعیت موجود در ورزش فوتبال کشور را تبیین می کند.

البته ناگفته نماند که خبرها حاکی از حل مشکل سرمربی 
است و او کنار تیمش قرار خواهد گرفت، گر چه اخباری هم 

مبنی بر استعفای او گزارش شده است:
■■ از سالم و صلوات تا قهر و دعوا؛...

مربی  و  بازیکن  آرزو،  و  امید  هزار  .با  چه سرنوشت شومی! 
ایران می آوریم، اما سرنوشت همه آن ها تقریباً  خارجی به 
ایران  با قهر و دعوا  از دیگری،  شبیه هم است و یکی پس 
را ترک کرده و برای رسیدن به حقوق خود، گاهی شکایت 
هم می کنند. به زبان ساده، هم پول می دهیم، هم استقبال 
پرشور می رویم و هم در نهایت باید تاوان و خسارت بدهیم. 
از  بازی ای را شروع می کنیم که می دانیم  به عبارتی دیگر، 
پیش بازنده هستیم، اما افسوس که از این اتفاق های تکراری، 

درس عبرت نمی گیریم.
متأسفانه برخی مسووالن ورزش ما یا بهتر بگوییم مدیران 
باشگاه های فوتبال کشورمان، چون می دانند دوره مدیریتی 
دادن  نشان  و  خودنمایی  دنبال  به  بیشتر  دارند،  کوتاهی 
فکر  و  هستند  بیت المال  پول  با  البته  خود،  توانمندی های 
می کنند اگر چهره های خارجی را به فوتبال و ورزش ایران 

تزریق کنند، کار بسیار مهم و بزرگی انجام داده اند.
دید  خواهیم  کنیم  مرور  اگر  را  اخیر  سال  چند  همین 
راهی  خارجی  مربیان  و  ورزشکاران  از  بسیاری  چهره های 
فرودگاه،  در  باشکوهی که  استقبال های  و چه  تهران شدند 
آن هم با خیل پرشور هواداران انجام نشد. اما پس از چندی، 
که  کالنی  هزینه های  افتاد.  اتفاق  تکراری  داستان  همان 
و  قهر  نهایت  در  و  آمد  وجود  به  که  دعواهایی  شد،  صرف 
شکایت و متأسفانه بازهم پولی که باید از جیب مردم برای 

تاوان و خسارت، پرداخت شود. 
کی روش، مارک ویلموتس، برانکو، وینفرد شفر و این روزها 
استراماچونی. مربیانی که به ایران آمدند تا به نوعی در ورزش 
ما کار کنند و موفق شوند، اما همه به یک سرنوشت شبیه 
کمبود  و  ورزش  زیرساخت های  مشکالت  شدند.  دچار  هم 
امکانات را که کنار بگذاریم همه آن ها در پرداخت مطالبات 
خود دچار چالشی اساسی شدند و باید پرسید وقتی شرایط 
بازیکنان  و  مربیان  حضور  بر  اصراری  چه  نداریم،  پرداخت 
خارجی در ایران داریم تا این گونه برای خود و ورزش ایران 

دردسر درست کنیم؟
انتشار مطلبی در خصوص  با  ایتالیا  روزنامه کوریردلوسرای 
به  استقالل  باشگاه  و  ایران  فوتبال  از  استراماچونی  رفتن 
استراماچونی،  آندرا  نوشت،  و  داد  نشان  واکنش  اتفاق  این 
در  کار  ماه  از حدود 6  اودینزه پس  و  اینتر  سرمربی سابق 

فوتبال ایران، تهران را ترک کرد و به ایتالیا بازگشت.

استراماچونی آمد و رفت و این حضور با صدرنشینی آبی های 
برای  محبوب  چهره ای  به  امروز  او  شد.  همراه  پایتخت 
اعتراضی  تجمع  شده.  تبدیل  تهران  استقالل  عالقه مندان 
علیه  که  شعاری  و  استقالل  باشگاه  مقابل  در  هواداران 
می شود،  داده  دیگر  مسووالن  برخی  و   تیم   این  مسووالن 
نشان می دهد نوک پیکان تقصیرها به سوی مدیرعامل و البته 
وزارت ورزش است و هواداران در این ماجرا، آن ها را دلیل 

این جدایی می دانند.
مرد  کناره گیری  موضوع  به  ورزشی  نشریه  دیگر  گازتا، 
باشگاه  مسووالن  بدقولی  را  آن  دلیل  و  پرداخته  ایتالیایی 
و گالیه های  اعتراض ها  به  این مطلب  در  استقالل می داند. 
استراماچونی اشاره شده و این که وی در نهایت مجبور شد 

تهدید خود را مبنی بر رفتن از ایران عملی کند.
و  پرداخته  مساله  این  به  نیز  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
نامنظم  را پرداخت  ایران  از  استراماچونی  رفتن  دلیل 

دستمزدها اعالم کرد.
■■ نگاه متفاوت دیگری در مورد رفتار سرمربی آبی پوشان 
هم مطرح است. نگاهی که تلویحابه نمایش تکراری و اهداف 
آن اشاره ی در پرده دارد. انگار خیلی ها دندان های مسووالن 
و ما را شمرده اند. صحت گفته های ناگفته یا در پرده گفته، 
تیم محک  بدون مربی  تمام شده ِی  بازی مساوی  نتیجه  با 
خود  اثر  سرمربی  نبود  که  نگذشته  زمانی  هنوز  می خورد. 

را کرد!
■■ ماجرای استرا و استقالل از زاویه ای متفاوت؛

 ماجرای مارک ویلموتس و آندره آ استراماچونی تا حد زیادی 
شبیه به هم بود اما با این حال سرمربی بلژیکی برای بازی 
با عراق، تیم ملی را رها نکرد؛ کاری که استرا برای استقالل 

انجام نداد و آن ها را روز بازی تنها گذاشت.
است.  ممکن  وضعیت  شرح ترین  بدون  در  استقالل  اوضاع 
در شرایط کنونی آن قدر حرف برای گفتن هست که باید 
سکوت کرد تا به قول شمس تبریزی قابل فهم باشد. با این 
حال بد نیست از زاویه ای متفاوت و به دور از احساسات به 

قضیه نگاه کنیم.
در عملکرد ضعیف مدیریت باشگاه استقالل در این سال ها 
و در زمان مدیریت امیرحسین فتحی و هیات مدیره کنونی 
پیشین  بازیکنان خارجی  استقالل  ندارد.  وجود  هیچ شکی 
خود را از دست داد و تا پای کسر امتیاز، سقوط و بسته شدن 
محلی  روزهایی  حتی  و  رفت  پیش  انتقاالت  و  نقل  پنجره 
برای تمرین کردن نداشت. هرکدام از این موارد می تواند به 
تنهایی حکم به ضعف مدیریت یک باشگاه بدهد اما بیاییم 
راجع به اتفاقات اخیر و رفتن استراماچونی بیشتر فکر کنیم.

بند  معوقاتش  پرداخت  عدم  خاطر  به  ایتالیایی  سرمربی 
به  توجه  با  رفت.  ایران  از  و  کرد  فعال  را  خود  استعفای 
مسووالن  که  شده  مشخص  اخیر  ساعت   72 مصاحبه های 
باشگاه استقالل پول مرد ایتالیایی را آماده کرده بودند اما به 
خاطر تحریم های موجود در واریز آن به حساب این سرمربی 
با مشکل مواجه شده بودند. همین جا یک نمره منفی دیگر 
با  باید واریز کرد چرا که آن ها  به حساب مدیریت باشگاه 
راه  فکر  زودتر  باید  بانکی  محدودیت های  و  تحریم  به  علم 
روی  بیشتر  خیلی  خارجی  شخص  آن  می بودند.  چاره ای 
مسائل مالی حساب باز کرده که از دیار خود دور شده و به 
کشوری آسیایی آمده است. با این وجود، استرا اطالع داشته 

که باشگاه در تالش است تا پول او را پرداخت کند.
انجام  جدیدی  مصاحبه  ساعت  به  ساعت  سرمربی  آقای 

می دهد و اظهارات مشابهی را به طرق مختلف مطرح می کند. 
او در نامه خداحافظی اش نیز گفت با قلبی شکسته می رود. 
قبل تر در دیدار با هوادار نابینای استقالل قول قهرمانی داده 
بود. اما چه شد که شب قبل از بازی تیمش، استعفای خود را 
را  ایران  پیکان،  مقابل  استقالل  بازی  روز  و  کرد  رسانه ای 
ترک کرد؟ ما پیش از او مربیان خارجی زیادی در سال های 
اخیر، در فوتبال مان داشتیم. با هم مروری به برخی از آن ها 

داشته باشیم.
کارلوس کی روش را همه بعد از نتایج فوق العاده اش به اخالق 
تندش می شناسیم، به اعتراضات گاه و بی گاهش. به این که 
او کم کاری کرده  دارید  یاد  به  آیا  اما  نشد  راضی  هیچوقت 
باشد؟ در خاطرتان هست که به خاطر عدم دریافت پولش، 

برنامه های تیم ملی را بهم بریزد؟ خیر.
رقیب  تیم  سرمربی  برویم.  ایوانکوویچ  برانکو  سراغ  به 
استقالل. او هم ماه ها پول نگرفت اما آیا خللی در کارش به 
وجود آورد؟ آیا روز قبل از بازی تیمش چمدان خود را بست 
او  دادند که  پرسپولیس خبر  بازیکنان  به کرواسی رفت؟  و 

حتی از جیب خود به آن ها پاداش داده است.
شبیه  کرد  کاری  که  مربی  است.  ویلموتس  نوبت  حاال 
استراماچونی. اما باید اذعان داشت، مرد ایتالیایی پا را فراتر 
گذاشت. ویلموتس تیمش را روز بازی به امان خدا رها نکرد. 
او هم با توجه به بند فسخی که فعال شده بود می توانست 
نیاید اما آمد؛ دیر آمد ولی  روی نیمکت حضور داشت. حتی 
اگر حساب های استراماچونی مسدود شده بود آیا بازهم تنها 
 2 این  بود؟  درستی  تصمیم  مسابقه  روز  در  تیم  گذاشتن 
امتیاز شاید به بهای از دست رفتن قهرمانی برای استقالل 
تمام شود و زحمات یک فصل را به هدر دهد. زحماتی که 
خود استرا بابتش سختی های زیادی را متحمل شد. او بود 
که تیم از هم گسیخته را به ترسناک ترین تیم لیگ تبدیل 
کرد ولی با رفتنش، حتی به تالش های خود نیز کج دهنی 

کرد.
هواداران  فشار  کردن  کم  برای  مسووالن  و  باشگاه  مدیران 
به منزل  دادند.  انجام  نباید می کردند،  را که  همه کارهایی 
استرا رفتند و او درب را به روی آن ها باز نکرد. خواهان کسر 
مدت قراردادش شد؛ بدون این که دستمزدش کاسته شود 
و بازهم باشگاه به جبر، قبول کرد. اگر استرا برگردد که به 
احتمال زیاد این اتفاق رخ می دهد، دیگر شرایط، آن شرایط 
هوادارانش  حمایت  با  و  شده  پرقدرت تر  او  نیست.  سابق 
درخواست های دیگری نیز خواهد داشت. از طرفی بازیکنان 
هم اعتماد سابق را به سرمربی خود نخواهند داشت چرا که 
استرا به خاطر منافعش، آن ها را تنها گذاشت. در آخر باید 
گفت آندره آ با مطالباتی که داشته بر همگان مشخص کرده 
اگر هم برگردد در پایان فصل از جمع آبی ها جدا خواهد شد؛ 

حال با هر نتیجه ای. چه خوب و چه بد...
■■ همه آنچه در این روزها می گذرد نشانگر آن هست که 
در کنار مسووالن ورزشی ناکارآمد یا کم کار، خارجی ها نقطه 
ضعف ما را پیداکرده اند و تحریم هم مزید بر علت شده است. 
وگرنه، بازی دیر کرد پرداخت و قهر و آشتی پس از آن، در 

دورانی که این تحریم های ظالمانه هم نبود اجرا می شد!
پیش از این نظر بزرگان ورزش فوتبال در مورد استفاده از 

مربی خودی مطرح شد و منباب امتحان، توصیه شد. 
شاید شبیه این مشکالت یا متفاوت با آن را با مربیان داخلی 
تلقی  خانگی  مساله  صورت  هر  در  اما  باشیم  داشته  هم 
یا ورزشی و سیاسی  به صحنه های رسانه ای  می شود و کار 
بیرون کشانده نمی شود. هنوز می شود گفت امتحانش ضرر 

ندارد!

پالک های "افتخار ایران"
کمیته ملی المپیک به منظورتکریم از پیشکسوتان 
و ارج نهادن به جایگاه قهرمانان، با تاسی از منش اخالقی 
بر سر در منازل  ایران"  با نصب پالک "افتخار  پهلوانی، 
قهرمانان المپیک و پارالمپیک،تالش می کند در ترویج 

فرهنگ پهلوانی و اخالقی سهمی به یادگار بگذارد.

منازل  با حضور در  بین المللی در گام نخست  نهاد  این 
وزنه برداری  برنز  دارنده  و  پیشکسوت  میرزایی«  »علی 
مسابقه های  برنز  و  نقره  و  هلسینکی   19۵2 المپیک 
نصیری  »محمد  وین،   19۵4 و  میالن  جهانی 19۵1 
بازی های  برنز  و  نقره  مدال طال،   3 دارنده  سرشت« 
المپیک و پنج مدال طال، یک نقره و 2 برنز در رقابت های 
آسیایی،  بازی های  نقره  یک  و  نشان طال  و سه  جهانی 
»امامعلی حبیبی« دارنده نخستین مدال طالی المپیک 
و  کشتی  پیشکسوت  یعقوبی«  ایران، »محمد مهدی 
دارنده مدال نقره المپیک 19۵6 ملبورن و برنز قهرمانی 
جوادی«  »ابراهیم  هلسینکی،   19۵1 سال  در  جهان 
ستاره کشتی ایران و جهان و دارنده پنج مدال المپیک 
و جهان، »منصور برزگر« قهرمان جهان و نایب قهرمان 
المپیک و »علی اکبر حیدری« پیشکسوت کشتی آزاد 
نقره  و   1964 المپیک  بازی های  برتر  نشان  دارنده  و 
بازی های آسیایی 1966 پالک افتخار را بر سردر خانه 

هایشان نصب کرد.
در واقع گام نخست کمیته المپیک نصب پالک افتخار 
المپیک  بازی های  برنز  و  نقره  طال،  قهرمانان مدال 
پالک  نصب  ادامه  در  که  است   2000 تا   1948
و  قهرمان   19 پیشکسوت وزنه برداری،  افتخار چهار 
و  تکواندو  کشتی،  عرصه  پیشکسوت  و  قهرمان  نایب 

جودو باقی مانده است.
هم چنین کمیته ملی المپیک در گام دوم با حضور در 
منازل قهرمانان و مدال آوران المپیک 2000 تا 2016، 
نصب  منازلشان  در  سر  بر  را  عزیران  این  افتخار  پالک 

می کند که در این گام 2۵ مدال آور حضور دارند. 
که  پارالمپیک  و  المپیک  ورزش  ملی  موزه  مدیر 
پالک  است  قرار  دارد،  برعهده  را  کار  این  مسوولیت 
افتخار مدال آوران پارالمپیک از نخستین حضورشان در 
سال 1988 تاکنون را در تعاملی با فدراسیون جانبازان 

و کمیته پارالمپیک بر سر درب منازلشان نصب کند.
در عین حال، با برنامه ریزی و رایزنی صورت گرفته توسط 
کمیته ملی المپیک ،قرار است در نزدیکترین بوستان و 
پارک منازل قهرمانان المپیک، سردیس نام آوران ساخته 

و نصب شود.

ایران میزبان مسابقات تنیس زیر 
۱۴ سال آسیا شد

 کنفدراسیون تنیس آسیا اعالم کرد که رقابت های 
زیر 14 سال سطح A آسیا در سال 2020 به میزبانی 

ایران برگزار خواهد شد.
با  ایران  تنیس  فدراسیون  سرپرست  نامنی«  »احمد 
تایید این خبر اظهار داشت: قهرمان این رقابت ها 1200 
امتیاز در رده بندی آسیایی کسب خواهد کرد. میزبانی 
فرصت  آسیا  نوجوانان   A سطح  بین المللی  مسابقات 
بود  خواهد  کشورمان  نوجوانان  برای  ارزشمندی  بسیار 

تا با بازیکنان برتر آسیایی به رقابت بپردازند.
تور  گفت:  مسابقات  برگزاری  نحوه  به  اشاره  با  وی 
مسابقات سطح A شامل 10 هفته مسابقات بین المللی 
در سطح قاره آسیا است که در سال 2019 کشورهای 
در  رقابت ها  این  میزبان  بحرین  و  عربی  متحده  امارات 
ایران،  تنیس  فدراسیون  رایزنی  با  و  بودند  آسیا  غرب 
به  نیز   2020 سال  در  مسابقات  این  هفته   2 میزبانی 
کشورمان سپرده شد. این مسابقات در 2 بخش دختران 

و پسران می شود.

سیاوش بهبود یدو کلمه حرف ورزشی

هم پیاز را می خوریم، هم چوب را!] یک نمایش تکراری...[
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معلوالن؛ قشر فراموش شده 
جامعه ما

خبرگزاری مهر -- براساس بررسی های جدید بین 
المللی، معلوالن 10 تا 1۵ درصد از جمعیت را تشکیل 
می دهند و زهرا ساعی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس 
معلول  هزار   300 و  میلیون  یک  آمار،  طبق  می گوید 
معلوالن  این  تعداد  به  نیز  سالیانه  که  داریم  کشور  در 
از  آمار  این  می کند  اضافه  ساعی  البته  می شود.  اضافه 
سوی سازمان بهزیستی اعالم شده که متولی اصلی امور 
معلوالن است و مرجع آمار و اطالعات بهزیستی است. با 
این حال می توان به این نکته توجه داشت که آمارهای 
جهانی؛ معلولیت های اجتماعی را هم در نظر می گیرند 
معلولین  صرفا  ما  کشور  در  که  است  درحالی  این  و 
جسمی، حرکتی و ذهنی منظور می شوند. در تایید این 
موضوع؛ صحبت های اقای محمد نفریه معاون توانبخشی 
سازمان بهزیستی است که گفته است:» تقریباً ده درصد 
از جمعیت کشور دچار معلولیت هستند که سه درصد 
اساس  بر  اما  دارند.  خیلی شدید  و  معلولیت شدید  آن 
تحت  نفر  هزار   400 و  میلیون  یک  موجود،  اطالعات 
از خدمات مختلف سازمان  و  بهزیستی هستند  پوشش 

استفاده می کنند. «
در کشور ما سال هاست کمک به معلولین در چهار بخش 
اجتماعی  و  معیشت  آموزش،  بهداشت،   - توسعه  اصلی 
و  اصلی  جریان  تقویت  باعث  و  است  شده  متمرکز   -
توانمندسازی می شود. با این حال این افراد با مشکالت 
زیادی در جامعه دست و پنجه نرم می کنند که بدیهی 
نبود مبلمان شهری مناسب و حمل و نقل  ترین آن ها 
عمومی خصوصی برای آن هاست. این موضوع سبب شده 
آن ها برای ابتدایی ترین کارهای روزمره خود با مشکل 
مواجه شوند و خانه را به بیرون از خانه ترجیح بدهند.   
مشاور  محمدی،  غالم حسین  آقای  اما  گذشته  روز 
شهردار و رئیس مرکز ارتباطات و بین الملل شهرداری 
تهران در توئیتر خود  درباره بهسازی بسترهای شهری 
به  مربوط  اطالعات  به  نوشت:»دسترسی  معلوالن  برای 
ایستگاه های  بوستان ها،  مثل:  مناسب سازی شده  اماکن 
BRT، محورها و ساختمان ها در سامانه  مترو، خطوط 
 https://map.tehran.ir تهران  اطالعات مکانی شهر 

برای عموم شهروندان فراهم شد.«

او اراده را معنا می کند
  

دست  دو  ناحیه  از  مادرزادی  جهانبخش  مسلم 
معلولیت دارد به خاطر شرایط جسمانی از آرزوی پزشک 
می  ساله   2۵ جوان  این  شد.  دور  قاضی شدن  و  بودن 
شدم  مجبور  پایین  تجربه  و  کم  سن  خاطر  به  گوید 
که  شکستی  من.  برای  بود  نوعی شکست  به  و  بپذیرم 

البته به خاطر کم کاری نبود.
نگاه  و  حرف  بار  زیر  نشد  شکست  تسلیم  اما  مسلم 
اگر بخواهد  ثابت کرد که  و  نرفت دوباره عزم  اطرافیان 
برنامه  و  اراده کند هدف  باید  انجام دهد فقط  را  کاری 
داشته باشد و خود را قدرتمند نشان دهد راهش را ادامه 
داد و برای سرنوشت خود تالش کرد.کارشناسی مدیریت 
گرفت در کمتر از دو ماه توانست غول کنکور را مجدد 
شود.رتبه  قبول  دولتی  دانشگاه  رشته  دو  در  و  بشکند 
104 کارشناسی ارشد مدیریت و رتبه 409 کارشناسی 
حقوق را در کارنامه کنکور دارد و قصد دارد مقطع دکترا 

را در خارج از کشور ادامه دهد.
توانمندی  به  مسؤوالن  بی توجهی  از  جهانبخش  مسلم 
خارج  که  استان  از  می گوید  او  دارد  گالیه  معلوالن 
و  واستعدادها  آمد  چشم  به  بیشتر  موفقیت هایم  شدم 

توانایی هایم را کشف کردند.
که  نکرده  حمایتم  مسؤولی  هیچ  تاکنون   خوشبختانه 
بعدها منت بگذارند هر آنچه دارم لطف خداوند، خانواده 

و همت خودم بوده است.

از  1۵درصد  بهداشت  جهانی  سازمان  آمار  طبق 
 people with( "جمعیت دنیا را "افراد با انواع ناتوانی
زندگی  شرایط  اگر  می دهد.  تشکیل   )disability
حدود  باشد،  داشته  تاثیر  نفر  یک  روی  تنها  افراد  این 
ناتوانی  انواع  با  افراد  شامل  جهان  جمعیت  درصد   30
همه  سوم  یک  حدود  رقم  این  است.  آن ها  نزدیکان  و 
کسانی است که در روی کره زمین زندگی می کنند و به 

نظر من به راحتی نمی توان از آن گذشت.
افراد با انواع ناتوانی، کسانی هستند که از ویلچر یا هر 
می کنند،  استفاده  حرکت کردن  برای  دیگری  وسیله 
افرادی که دچار نابینایی یا کم بینایی هستند، افرادی که 
باردار  زنان  سالمندان،  دارند،  مشکالتی  شنوایی  نظر  از 
نیازهای  روزمره،  زندگی  برای گذران  و هر شخصی که 
ویژه ای دارد. به همین دلیل بعضا به این گروه، افراد با 

نیاز ویژه نیز گفته می شود. 
دسترس   ایستگاه  پذیر،  دسترس   شهر  مثل  مفاهیمی 
و  پذیر  دسترس   خانه   پذیر،  دسترس   رستوران  پذیر، 
اشاره  شرایطی  به  همگی  پذیر،  دسترس   گردشگری 
شده  مناسب  ویژه  نیاز  با  افراد  برای  خدمات  که  دارد 
است. تغییرات یا اصالحاتی که باید در یک مکان ایجاد 
شود تا بتوان آن جا را دسترس پذیر نامید، الزاما اتفاقاتی 
سخت یا پرهزینه نیست. از طرفی اگر شرایط برای یکی 
از گروه های دارای ناتوانی مناسب شود، برای انواع دیگر 

نیز می تواند کاربردی باشد.
صنعت گردشگری با سرعت عجیبی رو به رشد است. در 
سال 2018، تعداد 1 میلیارد و 401 میلیون نفر گردشگر 
رقم  این  که  کرده اند  سفر  دنیا  سراسر  در  بین المللی 
افزایش داشته  از ۵ درصد  بیش  به سال 2017  نسبت 
است. پیش بینی می شود تعداد گردشگران بین المللی در 

سال 2030 به 1.8 میلیارد نفر برسد! 
این رقم آن قدر بزرگ است که تاثیر صنعت گردشگری 
این وجود،  با  نادیده گرفت.  نمی توان  را  دنیا  اقتصاد  بر 
سهم گردشگری دسترس پذیر از این تعداد چه قدر است؟ 
چند نفر از کسانی که با انواع ناتوانی در حال زیستن در 
کره زمین هستند می توانند آثار باستانی در مصر، ایران 
یا چین را از نزدیک لمس کنند؟ چه تعداد از این افراد 
در هتل های بزرگ و زنجیره ای دنیا اقامت داشته اند؟ آیا 
همه آن ها به راحتی سوار هواپیما شده اند؟ جالب است 
بدانیم که جمعیت جهان رو به پیرشدن است. این یعنی 
حدود 20۵0، یا آمار گردشگری به شدت افت می کند و 
یا با تغییراتی که در این صنعت رو به پدیدآمدن است، 

این عدد به مراتب باالتر می رود. 
حقوق  امر  یک  فقط  سفر،  در  دسترس پذیری  به  توجه 

است.  مدت  طوالنی  اقتصادی  نگاه  یک  نیست،  بشری 
مقصد  یک  انتخاب  معیار  که  زمانی  نیست  دور  خیلی 
استانداردهای  میزان  اساس  بر  تنها  گردشگری 
گروه  یک  یا  خانواده  یک  وقتی  باشد.  دسترس پذیری 
با  افراد  که  این  احتمال  دارد،  سفر  قصد  دوستان  از 
مثال  نیست.  کم  دهند  تشکیل  را  نیازها  از  مجموعه ای 
استفاده  ویلچر  از  که  فرزندی  مادربزرگ،  یا  پدربزرگ 
می کند یا دچار سندرم دان است، پدری نابینا، یا دوستی 
داشته  می تواند حضور  گروه ها  این  از  هریک  در  ناشنوا 
باشد. این نوع از ویژگی ها دیده می شود و برای همه قابل 
تشخیص است. برخی از شرایط به راحتی قابل تشخیص 
نیست. کسی که بیماری دیابت یا به ماده غذایی خاصی 
حساسیت دارد را نمی توان به آسانی شناخت. با این حال 
در خدمات گردشگری، باید شرایطی مناسب حال آن ها 

را نیز در نظر گرفت. 
گردشگری  حوزه  کسب وکارهای  که  دیگری  مهم  نکته 

باید به آن توجه کنند، طول مدت سفر افراد با نیاز ویژه 
معموال  دارند،  که  شرایطی  خاطر  به  گروه ها  این  است. 
یک  در  را  گردشگران  سایر  نسبت  به  طوالنی تر  زمانی 
مقصد گردشگری می گذارنند. در نتیجه تعداد شب های 
اقامت در هتل، تعداد وعده های غذایی مورد نیاز و حتی 
تعداد اماکنی که از جاذبه های مقصد محسوب می شود، 

در سبد سفر این گروه زیادتر از دیگران است. 
در واقع با نادیده گرفتن این گروه، نه تنها 30 درصد بازار 
نادیده گرفته شده است، بلکه میزان درآمد ناشی از این 
بازار نیز که به مراتب بیش از سایر قسمت هاست برای 

کسب وکارهای حوزه گردشگری حذف شده است.
با همه این توضیحات، هنوز همه دست اندرکاران حوزه 
کافی  تالش  خدماتشان  مناسب شدن  برای  گردشگری 
به  را  سفرهایشان  راحتی  به  تورها  مثال  نمی کنند.  را 
ولی  استفاده می کنند می فروشند؛  ویلچر  از  که  افرادی 
معموال خدماتی برای آن ها در نظر نمی گیرند. مثال در 
مناسب  توریستی،  نقلیه  باید وسیله  که  نمی گیرند  نظر 
مسافرانی که از ویلچر استفاده می کنند، باشد. یا در نظر 
از  که  مسافری  برای  هتل  در  که  اتاقی  که  نمی گیرند 
یا  و  باشد  همکف  طبقه  باید  یا  می کند  استفاده  ویلچر 
آسانسوری برای رسیدن به آن اتاق وجود داشته باشد. 
ارائه  معموال خدمت ویژه ای از لحاظ نیروی انسانی هم 
از  که  مسافری  به  بتواند  که  تورلیدری  مثال  نمی دهند؛ 
را  او  شرایط  مناسب  خدمات  می کند  استفاده  ویلچر 

برساند.
و  فاصله می گیرند  از سطح زمین  پله  با  هتل ها معموال 
تعداد هتل هایی که رمپ داشته باشند و یا باالبر مجزا، 
توریستی  و جاذبه های  ماجراهای رستوران  نیست.  زیاد 
مثل  شهر،  سطح  در  مردم  بی توجهی های  کنار  در 
است  نکاتی  از  پل ها، بخشی  ماشین جلوی  پارک کردن 
که در سفر برای افرادی که از ویلچر استفاده می کنند 

مشکالتی را ایجاد می کند.
نفر  میلیون  سیصد  و  میلیارد  یک   WHO  آمار طبق 
 36 که  هستند  بینایی  اختالالت  دچار  جهان  مردم  از 
ایران  در  است.  نابینا  افراد  شامل  آن ها  از  نفر  میلیون 
دوره هشت سال جنگ، تصادفات با خودرو، حوادث در 
ایجاد  عوامل  مهمترین  از  خیابانی  نزاع  و  دعوا  مشاغل، 

مشکالت بینایی، در موارد حادثه ای است.
نابینایان می توانند از خدمات ویژه ای که امروزه در خیلی 
می شود،  ارائه  گردشگری  کسب وکارهای  و  کشورها  از 
کمک بگیرند تا به صورت مستقل یا با اطرافیان سفری 
را برنامه ریزی و اجرا کنند. یکی از این خدمات که برخی 
از وبسایت های فروش آنالین به آن توجه کرده اند، خرید 
سایر  و  هتل  رزرو  یا  و  قطار  هواپیما،  بلیط  اینترنتی 

خدمات گردشگری است.
با  مسافران  از  فهرستی  هوایی،  شرکت های  از  برخی 
گروه  این  احتیاجات  رفع  برای  تا  دارند  ویژه  نیازهای 
اختیار  در  آن ها،  به  بهتر  کمک رسانی  و  فرودگاه  در 
نماینده هایشان در فرودگاه ها قرار دهند. مسوولین این 
ارائه  ویژه  نیاز  با  گروه های  به  را  ویژه ای  خدمات  امر، 
از  قبل  می توانند  ها  آن  نابینا،  افراد  مورد  در  می دهد. 
سایر مسافرین وارد هواپیما شوند و تمامی اطالعاتی که 
قرارگرفتن  دارند، مثل محل  نیاز  به آن  پرواز  در طول 
را  و...  اضطراری  خروج  راه های  بهداشتی،  سرویس 

بررسی کنند. 
و  جسته  صورت  به  که  بود  اتفاقاتی  از  بخشی  این ها 
شده  آماده  ویژه  نیاز  با  گروه ها  از  بعضی  برای  گریخته 
است. با این حال نه این خدمات به صورت همه گیر وجود 
دارد و نه این که در مواردی هم که اعمال می شود همه 

پنهان  مشکالت  که  کسانی  می گیرد.  بر  در  را  گروه ها 
دارند، مثال بیماری هایی مثل دیابت، تاالسمی، مشکالت 
قلبی و ... در این دسته از خدمات دیده نشده اند )حداقل 

این روزها و به شکل همه گیر دیده نشده اند(.
به  روزها  این  که  مقاصدی  از  نمونه هایی  بخواهیم  اگر 
خدمات دسترس پذیر توجه دارند اشاره کنیم، بهتر است 
جایزه  اولین   ،2019 سال  در  کنیم.  شروع  پرتغال  از 
جهانی  سازمان  توسط  دسترس پذیر  گردشگری  مقصد 
گردشگری، به کشور پرتغال داده شد. این کشور توانسته 
باالترین  دنیا  گردشگری  مقاصد  تمامی  بین  در  است 
گردشگری  خدمات  مناسب سازی  برای  را   استانداردها 

برای افراد با انواع ناتوانی کسب کند. توجه به این موضوع 
جایزه،  اختصاص  و  گردشگری  مقاصد  معرفی  شروع  و 
اهمیت گسترش این نوع از گردشگری را نشان می دهد.

شهرهای سیدنی در استرالیا، وین در اتریش و بارسلونا 
در اسپانیا برخی دیگر از شهرهایی هستند که به عنوان 
ناتوانی های  با  افراد  برای  دسترس پذیر  نسبتا  مقاصدی 
مختلف معرفی می شوند. برگزاری تورهای مناسب برای 
تجهیز  هتل ها،  مناسب سازی  ویژه،  نیاز  با  گروه های 
رستوران ها و... فعالیت هایی است که در این مقاصد برای 

حرکت بیشتر به سمت دسترس پذیری انجام می شود.
در  گروه ها  از  برخی  که  است  سالی  چند  نیز  ایران  در 
از  تعدادی  پرداخته اند.  موضوع  این  به  مختلف  اشکال 
انجمن ها )سازمان های مردم نهاد NGOs( هستند که 
در مورد گسترش مفهوم مناسب سازی برای گروه هایی با 

شرایط خاص تالش می کنند. 
این  در  غیردولتی  تشکل های  که  فعالیت هایی  بر  عالوه 
نیز  گردشگری  راهنمایان  برخی  می دهند،  انجام  زمینه 
به طور تخصصی در زمینه تورهای مخصوص گروه های 
از  یکی  نابینایان  ویژه  تورهای  می کنند.  فعالیت  خاص 

فعالیت های مفید طی این سال ها بوده است.
برگزاری تورهای ماجراجویانه برای افراد دارای معلولیت 
از  بجنورد  و  تهران  مثل  ایران  در  شهر  چند  در  نیز 
اقداماتی است که در راستای گسترش سفر برای افراد با 
نیاز ویژه انجام می شود. البته استانداردهایی که در این 
سفرها رعایت می شود و این که چه بازه ای از همین گروه 
را در بر می گیرد، ممکن است کامال دسترس پذیر نباشد 

ولی می توان به آن توجه ویژه ای کرد.
خانواده"  و  "کودک  یا  کودک"  و  "مادر  ویژه  تورهای 
راستای  در  فعالیت هایی  برای  است  مثال هایی  از  هم 
دسترس پذیری گردشگری و در نظر گرفتن همه گروه ها. 
این تورها حدود یک دهه است که در ایران مورد توجه 

قرار گرفته و در شهرهای مختلف به برگزار می شود.
عالوه بر بخش خصوصی، ارگان های دولتی و عمومی هم 
این روزها به مفهوم "دسترس پذیری"، "شهر دوست دار 
کودک"، "مناسب سازی" و... توجه می کنند و برنامه هایی 

نیز در این راستا وجود دارد و بعضا اجرایی می شود.
صورت  به  موضوع  اهمیت  علت  به  نوشته،  این  *پ.ن. 
نیز  "دستادست"  الکترونیکی  فصل نامه  در  تفصیلی 

منتشر می شود.

گردشگری دسترس پذیرمریم ساد ات موسوی

مروری بر اهمیت دسترس پذیری در صنعت گردشگری
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نمایشگاه دائمی محصوالت 
ساخت ایران

 
سهامی  شرکت  عامل  مدیر  حسین زاده  بهمن 
نمایشگاه های بین  المللی ایران اعالم کرد: با توجه به تاکید 
وزیر صمت،  دستور  و  سخنانشان  در  رهبری  معظم  مقام 
با  داخلی  محصوالت  نمایشگاه  برگزاری  پیگیری  برای 
افزایش ظرفیت ساخت داخل کمیته ای در شرکت  هدف 
نمایشگاه ها فعال شد تا با بررسی تمام ابعاد ماجرا این طرح 
نیز شرکت  تاکنون  اجرایی شود.  ممکن  بهترین شکل  به 
تولید  از  مسیر حمایت  در  را  برنامه های خود  نمایشگاه ها 
ملی پیگیری کرده و در تابستان برای اولین بار نمایشگاه 
قراردادهای  و  برگزار  صمت  وزیر  همت  به  داخل  ساخت 
داخلی سازی با هدف کاهش میزان خروج ارز از کشور به 

مرحله نهایی رسید.
در  کشورها  سایر  تجربه  از  استفاده  لزوم  به  اشاره  با  وی 
کمیته  این  کرد:  بیان  اقتصادی  نمایشگاه های  برگزاری 
سایر  با  ایران  نمایشگاهی  حوزه  در  موجود  تفاوت های 
جامع  مدل  یک  به  نهایت  در  تا  کرده  بررسی  را  کشورها 
رسما  باشد  نداشته  را  الزم  پویایی  نمایشگاه  اگر  برسد. 
این  به  که  نداریم  ما قصد  و  موزه می شود  به یک  تبدیل 

مساله برسیم.
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران با 
بیان این که مدل طراحی شده برای این نمایشگاه در سه 
محور اصلی طراحی شده است، توضیح داد: محور اول حوزه 
نمایشگاه ها،  شرکت  فعالیت های  شامل  که  است  مغزافزار 
سازمان ایدرو، معاونین صنایع و معادن و میزهای ساخت 
داخل شود. در حوزه سخت افزار محوریت با محیط فیزیکی 
و تجهیزاتی است که در نمایشگاه ها وجود دارد. نمایشگاه 
مطلوبی  سخت افزار  مترمربع   4000 با  تهران  بین المللی 

برای پیگیری طرح ها در اختیار قرار می دهد.
حسین زاده ادامه داد: سومین محور که پر اهمیت ترین محور 
به  شمار می رود حوزه نرم افزار است در این حوزه چگونگی 
برگزاری نمایشگاه، نحوه ی فعال کردن شرکت های دانش 
 بنیان، کارآفرینان و دانشگاه ها لحاظ می شود. هدف ما این 
نمایشگاه  که  برویم  سمتی  به  فرآیند  اصالح  با  که  است 

اهداف کالنی را در حوزه اقتصادی پاسخگو باشد.

به گفته مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی 
از  توجهی  قابل  سهم  جهان  در  نمایشگاه ها  امروز  ایران، 
گذاشتن  نمایش  به  موضوع  این  دلیل  دارد.  پی  دی  جی 
که  است  برداشتی  کمترین  این  زیرا  نیست،  دستاوردها 
غربالگری  هدف  باید  بلکه  داشت.  نمایشگاه  از  می توان 
به یکدیگر  بازار  و  اتصال حلقه های کارآفرینی  و  اطالعات 
باشد و نمایشگاه در پایان پاسخ به این سوال مهم را ارائه 
دهد که ساخت و تولید یک کاال چقدر به صرفه بوده و چه 

میزان نیازی را باید شامل شود.
اقتصادی  نیازمندی های  سامانه  برقراری  به  اشاره  با  وی 
از  استفاده  با  کرد:  اظهار  نمایشگاه ها  شرکت  در  کشور 
مختلف  بخش های  فعاالن  به  مولفه ها  تمامی  سامانه  این 
کشور  تولیدات  درباره  نهایت  در  تا  می شود  ارائه  اقتصاد 
فعال  موجود  ظرفیت های  حداکثر  و  شده  تصمیم گیری 

شوند.
بین المللی  نمایشگاه های  سهامی  شرکت  مدیرعامل 
بخش هایی  ایران  در  متاسفانه  کرد:  نشان  خاطر  ایران 
که  مانده  مغفول  نمایشگاهی  صنعت  ظرفیت های  از 
پیگیری های  رهبری  معظم  مقام  دستور  با  خوشبختانه 
جدی آغاز شده تا بتوان ظرفیت های تولیدی کشور را به 
بهترین شکل ممکن فعال کرد. در شرایط تحریم تنها راه 
اقتصاد مقاومتی است  ما توجه به ظرفیت داخل و اصول 
و نمایشگاه تالش می کند در این حوزه تمام توان خود را 

پای کار بیاورد.
اقتصاد  به تحریم یک جانبه  با توجه  ماه های گذشته   در 
ایران از سوی آمریکا مسووالن کشور تاکید جدی بر لزوم 
استفاده از حداکثر توان داخلی برای تولید و رفع نیازهای 

کشور داشته اند.
در ماه های گذشته تولیدات ایرانی توانسته اند بازار خود در 
عرصه بین المللی را حفظ کند و در سال 1397 بیش از 

40 میلیارد دالر آمار صادرات غیرنفتی ایران بود.

به  سپه  بانک  هیات  مدیره  عضو  اخالقی،  هادی  دکتر 
سمت قائم  مقام مدیرعامل این بانک منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه، مدیرعامل بانک 
به سوابق  اشاره  با  اخالقی  معارفه دکتر  سپه در جلسه 
عملکردی مدیران بانک سپه، تصریح کرد: ورود مدیران 
توانمند و حرفه ای به بانک سپه از جمله دکتر اخالقی 
اضافه  مدیریتی  ظرفیت های  افزایش  به  فرحی  دکتر  و 

کرده است.
بزرگ  بانک  بر  نظارت  افزود:  چقازردی  کاظم  محمد 
برنامه های  اولویت  در  بنابراین  می طلبد؛  اقتضائات خاصی 
آقای  با  مشترکی  جلسه های  که  است  این  اخالقی  دکتر 
واحدهای  و  بانک سپه  هیات  مدیره  داودیان، عضو  هیات 
و  مبانی  به  و  کند  برگزار  ایشان  زیرمجموعه  نظارتی 

فرآیندهای نظارتی بانک کمک کند تا تقویت شود.
عملیات  کنترلی  و  نظارتی  مبانی  استحکام  افزود:  وی 
وضعیت  در  بانک  تا  می شود  باعث  فرآیندها  و  واحدها 
کارشناسی  و  وسیع  حوزه ها  این  بگیرد،  قرار  مناسب تری 

است.
مدیرعامل بانک سپه نظارت بر شرکت های تابعه این بانک 

را از اولویت های دیگر دکتر اخالقی برشمرد.
کنار  در  خواست  خود  جدید  قائم مقام  از  چقازردی 
مسوولیت های خود، ضمن نظارت بر شرکت های تابعه این 
و  سریع  فروش  و  واگذاری  برای  سریع  برنامه ریزی  بانک، 

به موقع این شرکت ها را در دستور کار خود قرار دهد.
چقازردی افزود: اموال و امالک مازاد بانک سپه را باید تا 
پایان سال جاری به موقع و در چهارچوب فرآیندهای قانونی 
امید را به حیطه  از شرکت  بانک  واگذار کرده و مطالبات 

وصول درآوریم.
شرکت  مدیرعامل  مطلوب  همکاری  به  اشاره  با  وی 
خاطرنشان  شرکت ها،  واگذاری  در  امید  سرمایه گذاری 
کرد: طلب بانک سپه از شرکت سرمایه گذاری امید باید به 
رقمی منطقی که قانون اجازه می دهد برسد و این مهم جزو 

مسوولیت های قائم مقام جدید بانک سپه است.
انجام  به  کمک  و  تسریع  داد:  ادامه  سپه  بانک  مدیرعامل 
فرآیند ارزش گذاری دارایی های بانک ادغامی در چارچوب 
شیوه نامه موردتوافق و مفاد پروژه 31 بندی ادغام از دیگر 

مأموریت های قائم مقام بانک سپه است.
نرم افزار  استقرار  از  پشتیبانی  و  حمایت  گفت:  وی 
در  اختالل  عدم  سیستم ها،  استحکام  نیز  و  کربانکینگ 
دیگر  مسوولیت های  از  مشتریان  به  خدمات  و  سرویس ها 

دکتر اخالقی است.
منابع  حوزه  به  توجه  اهمیت  بر  تأکید  ضمن  چقازردی 
انسانی، تصریح کرد: در این حوزه تالش ها و کارهای خوبی 
انجام شده است بااین حال بازنگری در حوزه منابع انسانی و 
تحقق شایسته ساالری واقعی در انتصابات هدف بانک است.

وی بابیان این مطلب که رعایت شایسته ساالری واقعی را 
باید کارکنان در رده های شغلی مختلف درک کنند، تصریح 
کرد: انتصاب افراد بر اساس شایسته ساالری برای سپردن 
مسوولیت واحدهای اجرایی، مدیریت مناطق، شعب و سایر 

مسوولیت های اجرایی شعب باید پررنگ تر باشد.
واگذاری  زمینه  در  کرد:  بانک سپه خاطرنشان  مدیرعامل 
مزایا،  دریافت  چنین  هم  و  شغلی  پیشرفت  مسوولیت ها، 
توازن بین واحدهای صف و ستاد کمابیش در بانک وجود 
دارد بااین حال باید با برنامه ریزی این توازن در صف و ستاد 
انگیزه  با سرعت و به طور کامل برقرار شود. به گونه ای که 

با  را  اجرایی  واحدهای  و  در شعب  فعالیت  برای  کارکنان 
ابزارهای تشویقی و ارتقایی مناسب، مستمراً افزایش دهیم.
وی تأکید کرد: باید سیستمی باشد که همکاران از درون 
بروز  را  خالقیت هایشان  و  توانمندی ها  استعدادها،  شعبه 

دهند و زمینه رشد ارتقای شغلی برای آن ها مهیا شود.
چقازردی گفت: تالش برای بهبود وضعیت شغلی همکاران 
قراردادی به طورجدی و در چارچوب ضوابط باید در دستور 

کار قرار گیرد.
فراهم  برای  به طورجدی  خواست  بانک  قائم مقام  از  وی 
که  بانک  قراردادی  افراد  کلیه  شغلی  بهبود  زمینه  آوردن 
را  تمام تالش خود  عالیه هستند  دارای تحصیالت  عمدتاً 

به کار گیرد.
از  را  بازنشسته  همکاران  معیشتی  وضعیت  بهبود  وی 
فعلی  در شرایط  و گفت:  برشمرد  دغدغه های جدی خود 
تورمی، پرداختی های بانک به رغم افزایش و بهبود مستمر 
کماکان مطلوب نیست و لذا برای بهبود وضعیت معیشتی 
همکاران بازنشسته باید نشست های مشترکی با بخش های 
منابع انسانی و هیات عامل صندوق تأمین آتیه برای بررسی 
مناسب تر  به وضعیت  و دستیابی  موجود  بازنگری وضع  و 

سریعاً برگزار شود.
مدل  به  خواست  ذی ربط  مسووالن  از  بانک  مدیرعامل 
مناسبی برای سروسامان دادن معیشت همکاران بازنشسته 

برسند.
وی به اهمیت و معرفی خدمات بانک ونیز لزوم توجه به 
تقویت ارتباط مشتریان از طریق سامانه 1۵۵7 تأکید کرد.

به  اشاره  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  چقازردی 
قدردانی  گفت:  مرکزی  بانک  در  ادغام  نفره  چهار  کمیته 
سبب  به  سپه  بانک  عملکرد  از  جمهوری  محترم  ریاست 
پیشرفت مطلوب فرآیند ادغام بانک های وابسته به نیروهای 
برای  دلگرمی  و  انگیزه  ایجاد  بانک سپه، ضمن  در  مسلح 
تمامی دست اندرکاران، مسوولیت ما را در انجام مطلوب و 

با تدبیر سایر مراحل پروژه ادغام دوچندان می کند.

نتیجه بخش  نشانگر  ارقام  و  آمار  این  صفحه1:   از  ادامه 
نظیر  کشورهایی  توسط  فقر  با  مبارزه  سیاست های  بودن 
ویژه  به  متحد  ملل  سازمان  برنامه های  و  هند  و  چین 

UNDP است.
آموزشی  کارشناسی،  مشاوره های  ارائه  ادامه  در  کرباسی 
ویژه  به  کشورها  توسعه  و  پیشرفت  برای  کمک هایی  و 
هدف  کشورهای  تشویق  توسعه یافته،  کمتر  کشورهای 
برای قرار گرفتن در مسیر توسعه جهانی، تمرکز بر کاهش 
فقر، آموزش راه های پیشگیری از بیماری هایی نظیر ایدز، 
حفظ محیط زیست و انرژی و مقابله با بحران ها و کمک 
از  را  کشورها  اقتصادی  و  اجتماعی  ساختار  اصالح  به 
فعالیت های سودمند برنامه توسعه ملل متحد دانست که 
با همکاری کشورهای عضو و نهادها و سازمان های ذی ربط 

در هر یک از این کشورها اجرا می شود.
راستا  این  در  داد:  ادامه  ایران  اتاق  بین الملل  معاون 
تا اشخاص، شرکت ها  شایسته است زمینه ای فراهم شود 
برنامه های  با  همکاری  به  تمایل  که  سازمان هایی  و 
کشورهای  در  متحد  ملل  محور  توسعه  و  بشردوستانه 
شکل  سریع ترین  به  و  بی واسطه  بتوانند  دارند  مختلف 
صندوق  پروژه های  از  یک  هر  نیازسنجی  ضمن  ممکن 

توسعه ملل متحد امکان مشارکت در اجرای این طرح ها 
را به دست آورند.

او یادآور شد: به منظور تأمین این نیازمندی، آشنایی تجار 
با نحوه ثبت شرکت ها در سامانه  ایرانی  و تولیدکنندگان 
خرید سازمان ملل برای حضور در مناقصات منطقه ای و 
بین المللی این سازمان، سمینار خرید سازمان ملل متحد 
است  امید  و  بوده  روزه  دو  این سمینار  کردیم.  برگزار  را 
راهی برای ارتقای سطح مشارکت شرکت ها با این سازمان 

باشد.
توسعه  برنامه  همکاری  با  ملل  سازمان  خریدهای  اداره 
ملل متحد مسوولیت خرید کاال و خدمات را از کشورهای 
طی  ساله  هر  و  دارد  توسعه یافته  کمتر  و  درحال توسعه 

تولیدکنندگان  با  دیدار  و  متقاضی  کشورهای  در  حضور 
و تجار، نسبت به ثبت نام شرکت های عالقه مند به حضور 
اشاره،  مورد  سامانه  در  متحد  ملل  سازمان  مناقصات  در 

اقدام می کند.
با بهره مندی از امتیازاتی که سازمان ملل متحد در زمینه 
ارائه خدمات و کمک های انسان دوستانه در سراسر جهان 
و در معضالتی از جمله منازعات بین المللی، بالیای طبیعی 
را  مختلف  کشورهای  است  ممکن  که  مشکالتی  سایر  و 
و  اولیه  نیازهای  تأمین  زمینه  در  اساسی  چالش های  با 
ملل  سازمان  خرید  برنامه  سازد،  روبه رو  جامعه  ضروری 
فوری  نیازهای  تأمین  و  معضالت  رفع  در  می تواند  متحد 

و اولیه آسیب دیدگان در جوامع مختلف راهگشا باشد.
آن  خرید  متقاضی  ملل  سازمان  که  خدماتی  و  کاالها 
هاست طیف وسیعی از تولیدکنندگان کاال و خدمات در 
را شامل  ایران  از جمله  ارائه خدمات  کشورهای متقاضی 
معافیت های  از  برخورداری  ضمن  مذکور  دفتر  می شود. 
وزارت خزانه داری آمریکا، دارای حساب ارزی در جمهوری 
ایرانی  شرکت های  دلیل  همین  به  و  بوده  ایران  اسالمی 
کاال  فروش  از  حاصله  وجوه  دریافت  به  نسبت  می توانند 

و خدمات خود از بخش خرید سازمان ملل اقدام کنند.

ایسنا - مهندس مسلمی رئیس هیات مدیره انجمن 
کشورضمن  پزشکی  تجهیزات  متخصصین  صنفی 
 1۵ در  کشور  پزشکی  تجهیزات  انجمن  که  این  بیان 
تاسیس  بدو  از  گفت:  است،  فعالیت  حال  در  استان 
هزار   10 حدود  کنون  تا  پزشکی  مهندسی  رشته 
فارغ التحصیل رشته مهندسی پزشکی داریم که از آن 
تعداد بیش از 4 هزار کارشناس و متخصص تجهیزات 
پزشکی که در بخش صنعت و پزشکی فعالیت می کنند 

عضو انجمن ما هستند.
فارغ  سازی  توانمند  بر  را  انجمن  این  تمرکز  وی 
و   کرد  معرفی  پزشکی  مهندسی  رشته  التحصیالن 

اصلی ترین چالش انجمن صنفی متخصصین تجهیزات 
تجهیزات  حوزه  به  داروسازان  ورود  را  کشور  پزشکی 
پزشکی کشور دانست و اظهار کرد: این در حالی است 
که حوزه تجهیزات پزشکی و به ویژه مسوولیت فنی، 
یک حوزه کامال علمی است که نیازبه کسب دانش در 
همین رشته را دارد. وی افزود: ورود داروسازان به حوزه 
فارغ التحصیالن  بیکاری  به  منجر  پزشکی  تجهیزات 
رشته تجهیزات پزشکی خواهد شد؛ چنانچه اکنون نیز 
بیکار در کشور  پزشکی  تجهیزات  3هزارنفر متخصص 

وجود دارد.
مسلمی در خصوص همکاری این انجمن با شرکت های 

با  گفت:  پزشکی،  تجهیزات   حوزه  در  دانش  بنیان 
علوم  دانشکده های  برخی  فناوری  و  علم  پارک های 
شتاب  شرکت های  و  صنعتی  شرکت های   پزشکی، 
الزم  اطالعات  تا  کرده ایم  امضا  تفاهم  نامه ای   دهنده 
در زمینه نیروها، متخصصین و... را در زمینه تجهیزات 
پزشکی در اختیارشان بگذاریم؛ چراکه انجمن ما بانک 
اطالعاتی قوی در این زمینه دارد. هم چنین در زمینه 
آموزش مهارت های ورود به بازار و فروش محصوالت، 
تا  می دهیم  ارائه  آن ها  به  را  الزم  راهنمایی های 
فرایندهای شرکت های دانش بنیان از حالت ایده خارج 

شده و به شکل عملی قابل اجرا باشند.

اخالقی قائم مقام مدیرعامل بانک سپه شد

مأموریت مهم چقازردی برای قائم مقام جدید بانک سپه

نحوه مشارکت در سامانه خرید سازمان ملل متحد

۳هزار متخصص تجهیزات پزشکی بیکار 
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ارســطو 

لحطاتی با شعربه انتخاب نیما موسوی

واری" "مالهادی سبز
از آن زلف پریشانیم چون سنبل پریشان ها

وز آن چاک گریبانیم چاک اندر گریبان ها
چو یک معنی که پوشانی به گوناگون عباراتی

حجار پرتو رخساره جانانه شد جان ها
مریض کشور عشقم عجب نبود اگر باشد

مرا بالین ز خاره بستر از ریگ بیابان ها
نگردد گرد نعش زهرآلودم سک کویت

ز بس بر جسم بیمارم زدی پر زهر پیکان ها
به خاطر آورید ای همدمان ناکامی ما را

چو بنشینید و می نوشید در طرف گلستان ها
مرا دامان پر از آالیش و دارم امید آن

که بخشایند جرم ما طفیل پاکدامان ها
چنان کارم ز عشق او به رسوائی کشید اسرار

که خوانند داستان ما به دستان دردبستان ها

"مسعودسعدسلمان"
روزگاری است سخت بی بنیاد

کس گرفتار روزگار مباد
شیر بینم شده متابع رنگ
باز بینم شده مطاوع خاد

نه بجز سوسن ایچ آزادست
نه بجز ابرهست یک تن راد

نه نگفتم نکو معاذاهلل
این سخن را قوی نیامد الد

مهترانند مفضل و هر یک
اندر افضال جاودانه زیاد

نیست گیتی بجز شگفتی و نیز
کار من بین که چون شگفت افتاد

صد در افزون زدم به دست هنر
که به من بر فلک یکی نگشاد
در زمان گردد آتش و انگشت

گر بگیرم به کف گل و شمشاد
بار انده مرا شکست آری

بشکند چون دوتا کنی پوالد
نشنود دل اگر بوم خاموش

نکند سود اگر کنم فریاد
گرچه اسالف من بزرگانند

هر یک اندر همه هنر استاد،
نسبت از خویشتن کنم چو گهر

نه چو خاکسترم کز آتش زاد
چون بد و نیک زود می گذرد

این چو آب آن یکی دگر چون باد
نز بد او به دل شوم غمگین

نه ز نیکش به طبع گردم شاد
این جهان پایدار نیست از آن

که بر آبش نهاده شد بنیاد

"محمدحسن بارق شفیعی"
»برنده جایزه ادبی رحمان بابا«

ای ناله!
سال هاست که بیرون جهی ز دل،

هنگامه ساز و گرم 
ُپر سوز و آتشین

شب ها به گاه تیرگی مرگبار غم
از گیر و دار دهر،
وز دست رنج ها،

درپیچ و تاب موج سبک سیِر آِه من،
زی آسمان به سوز تمنا شدی بلند

ُپر درد و شعله خیز،
تند و شررفزای

لیکن نسوخت پرده پندار گرمی ات 
برقی نزد شراره ات اندر نگاه من

نی سوختی سپهر 
نی کاخ قدرتش

نی رخنه کرده ای به دل پاسبان او
تا چند و تا کجا؟
در بند آن و این:

محبوس وهم و ترس 
گرفتار مهر و کین؟

ای ناله! 
یا خموش و یا آسمان بسوز!

تا باز گردد آن سوی این پرده راه من.
در آن بلندجای

از قدسیان عرش
وز محرمان بزم حقیقت کنم سؤال 

کای آن که رسته اید ز غوغای مهر وکین 

آن جا چرا چنان؟
این جا چرا چنین؟

کابل ۴/٢/١٣٣۸

یدون مشیری" "فر
ترا من زهر شیرین خوانم ای عشق، که نامی خوش تر از 

اینت ندانم.
وگر ــ هر لحظه ــ رنگی تازه گیری، به غیر از » زهر 

شیرینت « نخوانم.
تو زهری، زهر گرم سینه سوزی، تو شیرینی، که شور 

هستی از توست.
شراب جام خورشیدی، که جان را، نشاط از تو، غم از 

تو، مستی از توست.
به آسانی، مرا از من ربودی، درون کوره ی غم آزمودی

دلت آخر به سرگردانیم سوخت، نگاهم را به زیبایی 
گشودی

بسی گفتند: »دل از عشق برگیر! که نیرنگ است و 
افسون است و جادوست!«

ولی ما دل به او بستیم و دیدیم، که این زهر است، اما! 
نوشداروست...!

چه غم دارم که این زهر تب آلود، تنم را در جدایی می 
گدازد

از آن شادم که در هنگامه درد؛  غمی شیرین دلم را می 
نوازد.

اگر مرگم به نامردی نگیرد؛ مرا مهِر تو در دل جاودانی 
است.

وگر عمرم به ناکامی سرآید؛ ترا دارم که؛ مرگم زندگانی 
است.

دو برنده نوبل ادبیات جوایزشان 
را دریافت کردند

پیتر هاندکه و اولگا توکارچوک برندگان نوبل ادبی 
2019 و 2018 در حالی در مراسمی رسمی جوایزشان را 
دریافت کردند که معترضان به جایزه هاندکه در استکهلم 

گرد آمده بودند.
این مراسم در حالی برگزار شد که شمار کشورهای بایکوت 
کننده مراسم به هفت کشور رسید و ترکیه، بوسنی، آلبانی، 
کوزوو، کرواسی، مقدونیه شمالی و افغانستان این مراسم را 
نسل  برای  میلوشویچ  اسلوبودان  از  هاندکه  حمایت  برای 

کشی مسلمانان تحریم کردند.
چهره های خبری از کریستین امان پور تا جرمی بوون نیز 
و  کردند  تحریم  را  مراسم  این  که  بودند  افرادی  از جمله 
از  که  وحشتناکی  ماجراهای  از  تا  پیوستند  معترضان  به 
دیگران  با  بودند  دیده  سابق  یوگسالوی  در  درگیری ها 

بگویند.
دریافت  را  نوبل خود  مدال  در حالی  هاندکه  هر حال  در 
کرد که جمع وسیعی از معترضان بیرون مراسم گرد آمده 

بودند.
هاندکه بارها از میلوشویچ حمایت کرده بود و در مقاله ای 
خواسته  نوشت،  فرانسه  لیبراسیون  برای   2006 سال  که 
بود این رهبر یوگسالوی را با هیتلر مقایسه نکنند و جنگ 
یوگسالوی را مشابه کمپ های آدم کشی ندانند.  وی گفته 
تا  می کشند  را  همدیگر  خودشان  بوسنی  مسلمانان  بود 

بگویند این کار توسط صرب ها انجام می شود.
این  که  نوبل  برنده  دیگر  توکارچوک  اولگا  حال  عین  در 
شروع  از  پیش  کرده  دریافت   2018 سال  برای  را  جایزه 
مراسم در سخنانی کوتاه با مردم کشورش حرف زد و گفت: 
»می دانم که ما را تماشا می کنید. از استکهلم به شما سالم 
اهدای  مراسم  و  سخنان  این  ورشو«.  باد  زنده  و  می کنم 
نوبل به صورت مستقیم در میدان بزرگ ورشو و برای جمع 

وسیعی که آنجا گرد آمده بودند، پخش شد.

سالن های ورزشی مدارس 
با وضعیت مطلوب فاصله دارد

و   بدنی  تربیت   معاون  حمیدی  مهرزاد   - ایرنا 
این که میانگین  سالمت وزیر آموزش و پرورش درباره 
مربع  متر  صدم   33 آموزان  دانش  برای  ورزشی  فضای 
مدارس،  حیاط  احتساب  بدون  داشت:  اظهار  است، 
ورزشی  اماکن  سالن ها،  سرپوشیده،  استاندارد  فضاهای 
است.  ورزشی  میانگین فضای  عدد  همین  استخرها  و 
تکمیل  برای  خوبی  اعتبارات  گذشته  سال  در چند  اما 

فضاهای ورزشی پیش بینی شده است.
حمیدی درباره تعداد فضاهای سرپوشیده گفت: در همین 
چند سال گذشته تعداد سالن های ورزشی از  سه هزار و 
100 سالن به سه هزار و ۵00 سالن افزایش یافته است 
با وجود محدودیت و  و معتقدیم روند مطلوبی است و  

تحریم، فعالیت ها را مناسب می دانیم.
وی گفت: 142 سالن و 16 استخر در یک ماه گذشته 

توسط وزیر آموزش و پرورش افتتاح شد.
پرورش  و  آموزش  وزیر  سالمت  و  بدنی  تربیت   معاون 
گفت: هم چنین سازمان برنامه و بودجه حدود یک هزار 
زمین چمن مصنوعی را برای مدارس پیش بینی کرده 
یعنی  ورزشی  فضای   400 به  نزدیک  امسال  که  است 
زمین چمن مصنوعی در مدارس جدید توسط سازمان 
طرح  شد.  ایجاد  مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی، 
اول  کالس های  دخترانه  مدارس  در  کوچک  سالن های 

تا سوم را پیش بینی کرده ایم.
وی اضافه کرد: نزدیک به 200 سالن برای فعالیت های 
قابل  مدارس  در  که  ژیمناستیک  جمله  از  ورزشی 
است  قرار  و  شد  افتتاح  بدنی  تربیت  هفته  تا  اجراست 
تا پایان سال  به 380 فضای ورزشی افزایش یابد. روند 

توسعه فضاهای ورزشی در مدارس مطلوب است.

ارسطو فرزند دربار پادشاه مقدونی، در هفده سالگی به 
آتن سفر کرد تا به آکادمی افالطون بپیوندد، نخست در 
کسوت یک دانشجو و سپس در کسوت معلم. او تقریبا 
ناتمام  رساله ی  ماند.  جا  آن  در  افالطون  مرگ  زمان  تا 
فن شعر او تا آن زمان نخستین رساله ای بود که یکسره 
به فلسفه ی ادبیات اختصاص یافت. همان طور که کی 
یر کگور به درستی اشاره می کند، این رساله اثری است 
با درونیت ژرف و جذبه ی آرام و قدر و منزلتی بیش از 
حدود  در  آن  مجدد  کشف  از  پس  دارد.  خشک  ظاهر 
نویسان،  درام  بر  نیرومندی  نفوذ  میالدی   1۵00 سال 
امروز  به  تا  که  نفوذی  داشت،  پردازان  نظریه  و  نقادان 
چون  هم  معاصری  های  چهره  حتا  است.  یافته  ادامه 
والتر بنیامین و آرتور میلر مطالعه آثار ارسطو را ضروری 
شاگرد  استعدادترین  پر  که  نیست  تقریبا شکی  یافتند. 
افالطون فن شعر را پاسخی به معلم خود در نظر گرفته 
بود، به عنوان دفاع از شعر در برابر نقد جمهوری، حتا 
ممکن است نرمش ناچیز در نگرش افالطون نسبت به 
تراژدی، رساله ای که افالطون آن را در پایان حیات خود 
از  ارسطویی  دفاع  با  افالطون  مواجه ی  نتیجه ی  نوشت، 

تراژدی بوده باشد. 
فن شعر با مالحظه ی این موضوع آغاز می شود که تراژدی 
و به طور کلی، شعر، نوعی روگرفت یا بازنمود یا محاکات 
یا تقلید است. ارسطو در این بازه با افالطون در همانستی 
شعر و نقاشی موافق است. هر دوی این فرم های هنری 
اشیا را به گونه ای غیر از آنچه فی نفسه هستند بازنمایی 
می کنند. او در ادامه می گوید، انسان، از همان کودکی، 
به دلیل شوق طبیعی اش در خلق و نگریستن بازنمودها 
با همه ی دیگر حیوانات متفاوت است. حتا وقتی مسأله 
بر سر بازنمود چیزی، مثلن یک حیوان درنده باشد، که 
رویت آن در ما موجب تألم می شود که باز از تصویر آن 

لذت می بریم. ارسطو می گوید مردم از تصاویر لذت می 
برند، چرا که یادگیری بسیار دلپذیر است، نه تنها برای 
فیلسوفان بلکه برای دیگران و نیز به این دلیل که دیدن 

و پی بردن به این که هر چیزی چیست؟ 
چیز  دو  تا  شود  می  باعث  آنچه  است،  معتقد  افالطون 
آن  درخت،  نوع  از  مثلن  باشند،  واحدی  نوع  از  مختلف 
است که آن ها هر دو روگرفت یک مثال هستند، نتیجه 
یاد  که  است  آن  معنای  به  زبان  اکتساب  فرایند  که  آن 

بگیریم اسمی مثل درخت دال بر کدام مثال است. 
اطالق  گاه  آن  بدانیم،  را  موضوع  این  که  آن  محض  به 
واژه ی درخت به یک شی، یعنی آن شی را روگرفت همان 
مثالی بدانیم که هم ارز معنای واژه ی درخت است. به 

نظر می رسد ارسطو می خواهد اشاره کند که خود همین 
فرایند مقایسه وقتی رخ می دهد که تشخیص دهیم یک 

تصویر، تصویر چه چیزی است. 
چیست؟  جا  این  در  بخش  لذت  یادگیری  از  مراد  اما 
اصلن  طراحی  یک  دارد.  جزئیات  بی نهایت  واقعیت 
نمی تواند تمام جزئیات ابژه ی واقعی را به تصویر بکشد. 

ذاتی  مولفه های  بر  ناگزیر  طراحی  جهت،  همین  به 
رو،  این  از  می کند.  انتزاع  را  آن ها  و  می شود  متمرکز 
به  ذاتی  و  کلی  از خصوصیاتی  تر  واضح  درکی  طراحی 
دست می دهد که به موجب آن که به فاصله ی استتیک 
از ابژه واقعی برسیم، جزئیات گیج کننده ی ابژه واقعی را 
بودن که  کنار می گذاریم و چیزی در مورد ذات سگ 

بیشتر نمی دانستیم، یاد می گیریم.
درنده  حیوانات  طراحی های  به  اشاره  در  ارسطو 
درس  در  که  دارد  ذهن  در  را  حیوانات  از  دیاگرام هایی 

 گفتارهای زیست شناسی خودش به کار می برده است.
از  خود  حیوانات  حرکت  باب  در  رساله ی  در  ارسطو 
استراتژیک  نقاط  در  که  می کند  استفاده  دیاگرام هایی 
آن حروف الفبایی قرار داده شده است تا چیزهایی مثل 
حرکت قلب و جوارح پنهانی را نشان دهد. این موضوع 
سر  بر  ارسطو  سخن  که  است  ایده  این  تقویت کننده ی 
ظرفیت تصاویر و دیگر انواع بازنمودهایی در تعلیم اموری 
یا صورت  بلکه ذات  نیستند،  بیرونی  نمودهای  است که 
به  تصاویر  این  که  چیزی  دیگر،  عبارت  به  چیزهایند، 
افالطونی  معنای  به  معرفت  همان  می دهند،  دستمان 
این موضوع روشن می کند  کلمه است. به عبارت دیگر، 
که ارسطو به مقدمه ی دوم استدالل نقاشی چشم دوخته 
است، یعنی این مدعا که تصاویر فقط از نمود چیزها خبر 
می دهند و اصلن درباره ی ذات آن ها چیزی نمی گویند. 

)ادامه دارد(

بخش سوم
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شکایت زنان از جراح زیبایی 
بیماران  موافقت  اخذ  بدون  زیبایی  جراح  یک 
خود از آن ها فیلم برداری می کرد تحت پیگرد قانونی 

قرار گرفته است.
 دکتر Martin Jugenburg که در فضای مجازی 
کانادا به نام دکتر 6ix مشهور است این تصاویر را به 
عنوان نمونه هایی از جراحی های خود در سوشیال مدیا 
به اشتراک گذاشته است، بدون این که از بیماران خود 

اجازه گرفته باشد.
خسارت  دالر  میلیون   ۵0 درخواست  پرونده  شاکیان 

کرده اند.

گرد آورند ه مریم نباتیزنگ تفریح  

شماره 106 --- جدول و سودوکو ---

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

افقی:
1- از جاذبه های زیبای طبیعی الیگودرز- پهلوان 2- هنرهفتم- کشور خودمان- واحدی در پول 3- آئینه- ادله- هم اکنون در دست شماست 4- از قبایل صدر اسالم- جنس  خشن- من و شما- جایگاه نور ۵- تکرار یک حرف 
سیاهی شهر که از دور به نظر آید- فیلسوف و ریاضیدان نامدار فرانسوی 6- از دیدنی های تاریخی خرم آباد- از پسوندها- خشکی 7- مالقات- ماه گرم- غذای ماکیان 8- استخوان پوسیده- مثل و مانند- مساوی- وسیله ای برای 
تزریق 9- ذهن و خاطر- خباز- پایتخت ویتنام 10- مادر عرب- سگ گزنده- پایتخت ترکیه 11- رصد خانه لرستان- ستاره- تکه کاغذ 12- کاشف گردش خون- درخواست نمودن- خوب نیست- آبشاری در نزدیکی گالیکش در 

استان گلستان 13- نرم و لطیف- کوهستانی دیدنی در نزدیکی دیواندره- اصطالحی در جودو 14- زنده به آنیم- از عوامل بیماری زا- مقابل 1۵- واحد شمارش گوسفند- از جاذبه های زیبای طبیعی- خندان نیست 
عمودی:

1- باالی سرماست- چاله بزرگ پر از آب- گربه عرب2- درون نیست- کبوتر صحرایی- صبر زرد 3- آشنا- آشکار- پیشگاه خانه 4- پیروان 
درود- آسیاب خانگی ۵- عالمت مفعولی- رشته دراز- فراموشکار- گشوده 6- از پرندگان- شهر سرایت کننده- میوه بهشتی 7- عضو پرواز 
پرنده- مداوا نمودن- آئین کتابت 8- تایلند سابق- مساوی- گشوده- سرگشته 9- بانگ بلند- دینداری- گرفتار نمودن 10- برگردن اسب 
بیابید- سبد بزرگ- پایتخت افغانستان 11- رود آرام- زمان بازی بوکس- دیسک سخت رایانه- معبر خون 12- موارد جمع آن است- فیلمی 
از داریوش مهرجویی- روشندل 13- تفرجگاهی دیدنی در بروجرد- از پرندگان- سرسرای هتل 14- شاداب- خانم- زبان زرگری 1۵- دریغا 

ملون- سهل انگاری
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اسم عاشق برصورت معشوق!
به  وحشتناکی  شکل  به  آمریکایی  ساله   19 پسر 
را  او  فک  استخوان  و  کرد  حمله  عالقه اش  مورد  دختر 

شکاند.
جیکوب جکسون 19 ساله که چند روز پیش به شکل 
بود  کرده  حمله  عالقه اش  مورد  دختر  به  وحشیانه ای 
این که  از  بعد  بازداشت شد.  آنتونیو  پلیس سن  توسط 
درگیری بین این 2 نفر پیش می آید و از صبح تا ظهر با 
هم بحث می کنند، پسر عصبانی شده و 10 بار به صورت 
دختر ضربه می زند و بعد از آن هم اسم خودش را روی 

پیشانی این دختر حک می کند.
را  او  دارد  قصد  جکسون  می کرد  فکر  ساله   22 دختر 
داشت  قصد  می گوید:  رابطه  این  در  او  برساند.  قتل  به 
من را در کمد پنهان کند تا بعد تصمیم بگیرد با جسد 
می کنید  فکر  که  کسانی  به  بدهد،  انجام  کاری  من 

می شناسید، اعتماد نکنید.
این دو نفر حدود 3 هفته پیش در فضای مجازی با هم 
به  هم  قبال  جکسون  می شود  گفته  و  بودند  شده  آشنا 

چنین موضوعاتی متهم شده بود.
او با 7۵ هزار دالر قرار وثیقه آزاد است و جلسه بعدی 

دادگاهش حدود یک ماه دیگر برگزار می شود.
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جواب شماره قبل

حکایت
بیله دیگ ، بیله چغندر

روزی بود، روزگاری بود . در یکی از روزها دو نفر که با 
هم هیچ دوستی و آشنایی نداشتند با یکدیگر همسفر 
شدند. راه بسیار طوالنی بود. آن ها به هم گفتند؛ برای 
هم  با  است  بهتر  بیاید.  کوتاه  نظرمان  به  راه  که  این 

حرف بزنیم تا سرمان گرم شود. 
سفر  به  چرا  کجایی؟  اهل  ببینیم  بگو  گفت:  اّولی 

می روی؟
دومی با خودش گفت؛ این بابا که مرا نمی شناسد بهتر 
است چیزهایی ببافم و برای او تعریف کنم تا مرا آدم 

مهمی به حساب آورد و احترام بیشتری بگذارد. 
به او گفت: من اهل شهری هستم که زمین های آبادی 
در  می کارم.  چغندر  و  است  کشاورزی  من  کار  دارد. 
که  آمده  بوجود  غریبی  و  عجیب  چغندر  من  مزرعه 

کسی قدرت خرید آن را ندارد؟ 
اولی گفت: چرا کسی نمی تواند آن را بخرد؟

نفر  دومی گفت: چون آن قدر بزرگ است که بیست 
بیرون  خاک  از  را  آن  توانستند  هم  کمک  به  کارگر 
بزرگتر  هم  مسجد  یک  گنبد  از  من  چغندر  بیاورند. 
است. حاال به سفر می روم تا برای چغندرم در شهری 

دیگر مشتری پیدا کنم. 
اولی می دانست چنین چغندری هرگز وجود ندارد. 

تو  بگوید  همسفرش  به  که  نمی خواست  دلش  اما 
دروغ می گویی. اما تصمیم گرفت چیزی بگوید که به 
را خیلی  او  تا  فهمیده  را  دروغش  بفهماند  همسفرش 

نادان و ابله نداند. 
سپس دومی به اولی گفت: حاال تو بگو ببینیم چرا به 

سفر می روی و چکاره هستی؟
اولی گفت: من صنعتگرم. کارم درست کردن دیگ و 
سینی و ظرف های مسی است اخیراً به کمک کارگرانم 
دیگ بسیار بزرگی ساخته ایم. این دیگ آن قدر بزرگ 
است که چهار تا مسجد با گنبدهای بزرگش را می توان 
در آن جای داد. من هم به سفر می روم که برای دیگ 

به آن بزرگی خریدار پیدا کنم.
را  اش  چغندری  دروغ  همسفرش  که  فهمید  دومی 
اعتراض  با  لی  و  است  نیاورده  او  روی  به  اما  فهمیده 
گفت: مرد حسابی! این چه حرفی است که می زنی ؟ 

مرا نادان و ابله فرض کرده ای؟ چرا دروغ می گویی ؟ 
اولی گفت : دروغم کجا بوده؟ "بیله دیگ، بیله چغندر"، 
چنان چغندرهایی که در مزرعه ی تو روییده. به چنین 

دیگ هایی هم احتیاج دارد. 
دومی از خجالت لب فرو بست و دیگر چیزی نگفت.  

از آن به بعد، وقتی کسی حرف های نادرست بزند ولی 
به پاسخ نادرست دیگران اعتراض کند می گویند: "بیله 

دیگ، بیله چغندر"

طرف می گفت :دوست دارم بچه ام پسر باشه که نسل 
بابام باقی بمونه!

 انگار باباش ببر مازندرانه...

**********

باشه،  پاش  پاره  جوراب  پدر  روز  فردای  که  مردی 
تنهاترین مرد دنیاست !

**********

کسی که درباره همه چیز می اندیشد
درباره هیچ چیز تصمیم نمی گیرد . . .

)ضرب المثل چینی(

**********

نگاه  فیلم جنگی خفن  نون و دوستش داشتند  حیف 
سینه  میشه،  جوگیر  نون  حیف  فیلم  آخر  می کردند، 

خیز میره تلویزیون را خاموش کنه
برمی گرده می بینه دوستش تیر خورده مرده!

**********

پدربزرگم فوت کرده تو قبرستونیم.
دوستم زنگ زده میگه؛ کجایی؟

میگم؛ بهشت زهرا ! 
میگه؛ واسه چی؟ 

میگم؛ واسه پدر بزرگم.
میگه؛ اِ ؟ فوت کرده؟

ـَـــــ تمرینی اومدیم مانور! ـَـــ َن پ  میگم؛ پ

**********

مامانم سفره پهن کرده بود،بهش گفتم؛ میخوای شام 
بیاری؟

ـَــــــــ َن پَـــــــــ میخوام گالی سفره رو  گفت؛ پ
اب بدم !

**********

دوستم تو خونه خوابیده بود. داداشم ازراه اومده میگه؛ 
خوابه؟

بزنی  لگد  اسکرین سیور،  رو  رفته  پَـــ  َن  پَـــ  میگم؛ 
روشن میشه!

سر سفره عقد ، حاج آقا: آیا بنده وکیلم ؟
ـَـ  متهمی ! ـَـ پ ـَـ ن عروس: پ

**********

به معلممون میگم؛ آقا اجازه هست بریم دستشویی؟!!! 

میگه؛ واجبه؟!
میگم؛ نه مستحبه!!!

**********

سه تا برادر می خواستند مرغداری بزنند
یکی شون لجباز بود،بهش می گن؛تو شریک نیستی!

روباه  پرورش  نکنید  شریکم  اگه  عمه  ارواح  میگه؛به 
میزنم بغلش!

  **********

زن و شوهر دعواشون میشه.
 زن زنگ می زنه به مادرش میگه؛ مامان من میخوام 

چند روز بیام خونه تون وشوهرم را تنبیه کنم.
مادر میگه؛ نه دخترم. این شوهرت نیاز به یک تنبیه 

بزرگتر داره!! من میام خونه تون!!!!

**********

میدونی دردناک ترین مرگ رو توی تاریخ کی داشت؟
... پسر نوح

بای  بای  باهات  فکر کن داری غرق میشی یه گورخر 
کنه

   **********

حشره کش خالی کردم تو اتاقم،
من سر درد گرفتم دارم می میرم ،پشه هه رو آینه اتاقم 

وایساده داره شاخکاشو مرتب می کنه!

   **********

خواستم بحث زن گرفتن را باز کنم :
به مامانم میگم؛ بزرگترین آرزوت برای من چیه؟

میگه؛ اون گوشیت بسوزه !
قبالنا میگفتند عروسیت

**********

*تازگی ها یه قرص خواب اختراع شده
به نام »فیزیک پیش دانشگاهی«

المصب تا درشو وا میکنی
انگار دیشب تا صبح نخوابیدی!!!

**********

*مادربزرگم رو بردم دکتر
بده دردم  بهم  دارویی  یه  آقای دکتر  به دکتره میگه؛ 
ساکت بشه تا فردا برم پیش یه دکتر درست وحسابی!

من فقط سقف رو نگاه می کردم

****************************** 
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چگونه بدون از بین بردن 
محیط زیست سفر کنیم؟

اصطالح  جاری،  سال  اوایل  در   - مهر  خبرگزاری 
مردم  بین  در  آور"  "پرواز-شرم  یا   flygskam سوئدی 
تا 8% سفرهای ریلی  از آن سبب شد  داغ شد و استفاده 
اثرات زیست  از  زیرا مسافران  یابد،  افزایش  این کشور  در 
را  پروازهای داخلی  تر شده و  آگاه  محیطی حرکات خود 

برای مسافرت با قطار تغییر دادند.
و  کربن  ردپای  که  نیستند  هوایی  سفرهای  فقط  البته 
 Nature آلودگی دارند. گزارش سال 2018 توسط ژورنال
Weather Change  نشان داد که جهانگردی حدود %8 
از انتشار گازهای گلخانه ای جهانی را تشکیل می دهد، البته 
این در حالی است که بسیاری از جهانگردان متعهد هستند 
دیگری  روش های  از  و  کنند  کاماًل خودداری  پرواز  از  که 
برای رفت و آمد خود استفاده کنند، چنان که در سال های 
حدودی  تا  جهانگردان  میان  در  موضوع  این  نیز  اخیر 
می خواهند  دیگر  برخی  البته  است.  کرده  پیدا  افزایش 
سفرهای خود را سالم تر کنند؛ نه فقط از نظر نحوه رسیدن 
انتخاب مقصدشان و کارهایی  از نظر نحوه  به محل، بلکه 

که قرار است در هر محل انجام دهند.
 ،IATA آمار  طبق  بدانید  اگر  باشد  جالب  برایتان  شاید 
تعداد تخمینی پروازهای تجاری در سال 2017  بیش از 
از  غیرتجاری،  پروازهای  اگر  که  است  بوده  میلیون   36.8
جمله غیر پروازهای نظامی، خصوصی و یا غیر ردیابی را در 

نظر بگیریم، حدود ۵0 میلیون در سال خواهد بود.
هیلتون  هتل های  توسط   2018 سال  در  نظرسنجی  یک 
نشان داد که یک سوم از مسافران قبل از انجام رزرواسیون، 
به طور فعال به دنبال اطالعات مربوط به طرح های زیست 
محیطی هستند و با آگاهی از بحران آب و هوا، می توان 
امیدوار بود که تعداد چنین مسافرهایی می تواند رشد کند.

انتشار  محققان می گویند تنها راهی که می توانیم میزان 
کربن خود را کاهش دهیم پرواز کمتر است. به ایده های 
جبران کننده برای پاکیزگی هوا هم دلخوش نکنید. زیرا 
مطالعات کمیسیون اتحادیه اروپا در سال 2017 نشان داد 
کافی  فقط  کنند.  نمی  کار  طرح هایی  چنین  از   %8۵ که 
است عادت های سفر خود را تغییر دهیم. هنگام تعطیالت 
از  توانیم  پرواز می  به جای  برای سفر  دیگری  یا هرزمان 
قطارها استفاده کنیم. با این روش نه تنها از بحران های 
زیست محیطی جلوگیری می کنیم بلکه با دیدن شهرهای 
که  جایی  تا  پس  می بریم.  لذت  بیشتر  سفرمان  از  بیشتر 
می توانید برای سفرهای داخلی از هواپیما استفاده نکنید.

 Nature ژورنال  توسط   2018 سال  در  گزارشی 
در  کربن  کلی  اثرات  عنوان  به   Weather Change
گردشگری، نشان داد که کشاورزی، مواد غذایی و نوشیدنی 
مرتبط با گردشگری تقریباً به اندازه انتشار CO2 از سفر 
محققان  است.  داده  اختصاص  به خود  را  مسافران  هوایی 
قطع  را  لبنیات  و  گوشت  در سفرهای طوالنی،  می گویند 
کنید.  استفاده  مقصد  در  شده  تولید  غذای  از  و  کنید 
غذاهای محلی که در رستوران های محلی سرو می شوند، 
رد کربن کمتری نسبت به غذاهای بین المللی دارند و البته 

امتحان کردن غذاهای جدید سرگرم کننده تر است.
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»هفته نامه سراسری، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی«

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

فرودگاه ها و دسترس پذیری
را  خدماتی  دنیا،  سراسر  در  مختلفی  فرودگاه های 
برای افراد با نیاز ویژه ارائه می دهند. این روزها تقریبا 
در فرودگاه های بین المللی و در فرودگاه هایی که موانع 
جدی ای وجود نداشته باشد حداقل خدماتی که ارائه 
می دهند می تواند یک ویلچر برای کسانی که مشکالت 
حرکتی دارند باشد و یا سرویس های بهداشتی فرودگاه 
یا  ساخته  مختلف  گروه های  حال  مناسب  تا حدی  را 
اصالح کرده باشند. آسانسور، پله های برقی، کارکنانی 
برای خدمات اضافی به گروه های با نیاز ویژه، بخشی از 

تغییراتی است که در فرودگاه ها می بینیم.
 ،)Nathalie von Bomhard( بومهارد  فون  ناتالی 
خدمات  ویژه  بخش  اطالعات  فناوری  اداره  رئیس 
 Fraport’s( فرانکفورت  فراپورتز  شرکت  مراقبتی 
FraCareServices( است. او در مورد چگونگی استفاده 
از قدرت نرم افزارها برای بهینه سازی خدمات مورد نیاز 
"نقد  وبسایت  در  فرودگاه ها  در  کم،  تحرک  با  مسافران 
 Internatioanl( بین المللی"  فرودگاه های  بررسی  و 

Airport Reviws( صحبت می کند. 
او در مقدمه صحبت هایش، به این نکته اشاره می کند 
معلولیت  دارای  مسافران  تجربه  به  توجه  امروزه  که 
امری فراگیر شده  در مقررات مختلف در سراسر دنیا 
 The U.S.( است. وزارت حمل و نقل ایاالت متحده
 ))Department of Transportation )DOT
قانونی را تصویب کرده است که در آن هم حقوق مربوط 
به  مسافران و هم تعهدات شرکت های هواپیمایی تعریف 
خطوط  پروازهای  کلیه  مورد  در  قانون  این  می شود. 
هوایی ایاالت متحده آمریکا، هم چنین خطوط هوایی 
خارجی که به این کشور وارد یا از آن خارج می شوند، 
اعمال می شود. در این قانون، ممنوعیت اقدامات خاص 
تبعیض آمیز برای افراد معلول )به عنوان مثال، امتناع 
به خبردادن  نیاز  معلولیت،  واسطه  به  نقل  از حمل  و 
می خواهد  که  معلولیت  دارای  فرد  یک  توسط  قبلی 
مسافرت کند، محدود کردن تعداد افراد دارای معلولیت 
داشتن  از  معلولیت  دارای  فرد  از  جلوگیری  پرواز،  در 
صندلی مشخص براساس معلولیت و غیره( تاکید شده 
است. هم چنین این قانون، موارد الزم برای دسترسی 
نیز  را  معلولیت  دارای  افراد  توسط  امکانات  به  بیشتر 
با  جدید  هواپیماهای  مثال  عنوان  )به  می شود  شامل 
های  صندلی  از  نیمی  در  باید  بیشتر  یا  صندلی   30
راهرو هواپیما، صندلی های متحرک داشته باشند تا در 
بزرگ تر  را  راهرو  بتوان  ویلچر  عبور  برای  نیاز  صورت 
کرد، هواپیماهای دوقلو جدید باید دارای سرویس های 
با  جدید  هواپیماهای  باشند،  دسترس پذیر  بهداشتی 
100 صندلی یا بیشتر باید دارای فضای اولویت برای 

نگهداری ویلچر مسافر در کابین باشند و ...(. 
او هم چنین ادامه می دهد که؛ مقررات مشابهی برای 
حفظ حقوق افراد دارای معلولیت در مقررات اتحادیه 
کلیه  آن  اساس  بر  که  است  تنظیم شده   )EU( اروپا 
شرکت های هوایی اروپایی و شرکت هایی که پروازهایی 
را از فرودگاه های اروپایی و به فرودگاه های اروپا انجام 
می دهند، ملزم می کند که طبق آن مقررات رفتار کنند.

طبق گفته خانم فون بومهارد، فرودگاه فرانکفورت نیز 
اصولی را برای کمک رسانی بهتر در خدماتی که به افراد 
دارای مشکالت حرکتی داده می شود، از چند سال پیش 
در نظر گرفته است که خطوط مختلف هوایی ای که در 
این فرودگاه مشغول فعالیت هستند ملزم به رعایت آن 
فرودگاه  این  برای کارکنان  اصول  این  رعایت  بوده اند. 
نیز الزامی بوده است. سیستم های اطالعاتی، تکنولوژی 
بازبینی شده است.  نیز  این قوانین  و سخت افزاری در 
این فرودگاه خدمات مناسبی را برای افرادی که دارای 
آن  برابر  در  و  ارائه می دهد  مشکالت حرکتی هستند 
هزینه ای را دریافت می کند تا بتواند این خدمات را در 

همه بخش های مربوط به فرودگاه ارائه کند.
یکی دیگر از فرودگاه هایی که می توان جزییات خوبی 
از خدمات دسترس پذیر برای مسافران با شرایط ویژه 

MSP )Minneapolis− فرودگاه  یافت،  آن  در  را 
Saint Paul International Airport( است. 

دست  به  می توان  پدیا  ویکی  از  که  اطالعاتی  طبق 
یک  پل،  مینیاپولیس-سنت  بین المللی  فرودگاه  آورد، 
فرودگاه همگانی مسافربری با کد یاتا MSP است که 
یک باند فرود بتن دارد و طول باند آن 33۵۵ متر است.
متحده  ایاالت  کشور  سینت پال  شهر  در  فرودگاه  این 
آمریکا قرار دارد و در ارتفاع 2۵6 متری از سطح دریا 
واقع شده است. یکی از ویژگی های این فرودگاه داشتن 
ممکن  که  خدماتی  انواع  می توان  که  است  وبسایتی 
است مورد نیاز هر مسافری شود را در آن جستجو کرد.
تسهیالتی که این فرودگاه برای افراد با نیاز ویژه دارد 
است.  مشاهده  قابل  وبسایت  این  به  مراجعه  با  نیز 
ساعات  رزرو،  نحوه  خدمات،  آن  از  استفاده  چگونگی 
را  و...  ویژه  نیاز  با  افراد  برای  فعالیت خدمات مختلف 
این  نیاز را رزرو کرد.  می توان مطالعه و خدمت مورد 
فرودگاه عمال خدمات دسترس پذیر برای مسافران ارائه 

می دهد.
مخصوص  حمل ونقل  وسیله  تسهیالت،  این  از  یکی 
نیازهای ویژه است که بین ترمینال ها در حال عبور و 
مرور است. این وسیله برای افراد سالمند و خانواده هایی 
مناسبی  گزینه  می کنند،  بچه های کوچک سفر  با  که 

برای استفاده محسوب می شود.
این فرودگاه هم چنین یک ون مجهز به ویلچر برای 
خدمات دهی به گروه هایی که به آن نیاز دارند در نظر 
گرفته است که از 6 صبح تا 10 شب هر 20 دقیقه یک 

بار از محل های درنظرگرفته شده حرکت می کند.
یکی از خدمات این فرودگاه و بسیاری از فرودگاه های 
دیگر در دنیا، اجاره خودرو بدون راننده است. مسافر 
می تواند این خودرو را برای طول مدت سفر خود اجاره 
یا  به فرودگاه تحویل دهد.  را  بازگشت، آن  کند و در 
می تواند آن را کرایه کرده و به یکی از نمایندگی هایی 
است  شده  معرفی  جاده ها  بین  یا  شهر  سطح  در  که 
این  که  فرودگاه  این  مورد  در  نکته  ای  دهد.  تحویل 
به  مربوط  می کند،  دسترس پذیر  نیز  را  خدمت 
خودروهایی است که کنترل آن ها به وسیله دست است 
با پا رانندگی  افرادی است که نمی توانند  و مخصوص 
سایر  مثل  فرودگاه  این  در  خودرو  این  هزینه  کنند. 
خودروها است و مبلغ اضافه ای بابت ارائه این خدمت 

از مسافران دریافت نمی کند.
ویژه  نیاز  با  افراد  مناسب  خودرو  پارک  محل  وجود 
از  دیگر  یکی  فرودگاه،  این  مختلف  پارکینگ های  در 
به دسترس پذیری  را  فرودگاه  این  است که  ویژگی هایی 
درهای  به  نزدیک  پارک ها  محل  این  می کند.  نزدیک 
سایر  مثل  آن  نرخ  و  است  شده  تعبیه  ترمینال  ورودی 
خودروها که در پارکینگ توقف کرده اند محاسبه می شود.

فعالیت  فرودگاه  این  در  که  پروازی  خطوط  اکثر 
می کنند، خدمات مربوط به ویلچر برای افرادی که به 
آن نیاز دارند را ارائه می دهند. این خدمات در هر دو 
ترمینال فرودگاه در تمامی مسیرها به مسافرانی که به 
آن نیاز دارند داده می شود. هر مسافر زمانی که بلیط 
خود را رزرو می کند، می تواند تقاضای داشتن ویلچر را 
نیز همان جا مطرح کند. برای برخی از این ایرالین ها، 

امکان رزرو ویلچر در وبسایت مربوطه وجود دارد.
اگر مسافری فراموش کند از قبل ویلچری را در وبسایت 

مربوط به ایرالینی که بلیط را از آن جا تهیه کرده است 
رزرو کند، می تواند از یکی از ویلچرهایی که در غرفه 
این  استفاده کند.  به طور موقت  دارد  اطالعات وجود 
ویلچرها بسیار کم )در حد 1 یا 2 عدد( هستند برای 

مواقع ضروری.
بهداشتی  سرویس های  فرودگاه،  این  ترمینال های  در 
مناسب افراد با نیاز ویژه وجود دارد تا این افراد بتوانند 
قبل از سوارشدن به هواپیما از آن ها استفاده کنند. این 
سرویس  هواپیماها،  اکثر  که  نبرد  یاد  از  باید  را  نکته 
بهداشتی مناسب افرادی که از ویلچر استفاده می کنند 
به  سوارشدن  از  قبل  باید  افراد  این  نتیجه  در  ندارند. 
استفاده  دستشویی  از  راحت  خیال  با  بتوانند  هواپیما 

کنند.
بینایی  اختالالت  که  افرادی  یا  و  نابینایان  مورد  در 
مربوطه  وبسایت  در  فرودگاه  این  که  توصیه ای  دارند، 
کرده است، عضویت در باشگاه مشتریان این فرودگاه 
باشند خدماتی  باشگاه عضو  این  در  است. کسانی که 
برای  توسط پرسنل فرودگاه دریافت خواهند کرد که 
یا  و  اضافی  هزینه  پرداخت  نیازمند  آن ها  از  استفاده 
توضیح  وبسایت  این  در  نیستند.  بیشتری  وقت  صرف 

بیشتری داده نشده است.
با  تهران،  خمینی  امام  بین المللی  فرودگاه  مورد  در 
مراجعه به وبسایت این فرودگاه، می توان خدماتی که 
به صورت ویژه ارائه می شود را به صورت مجمل بررسی 
کرد. این خدمات شامل ارائه ویلچر به کسانی است که 
پله ها و سالن های طوالنی  از  را  راه رفتن راحت  امکان 
با  افراد الزم است  اگر  ندارند. هم چنین  این فرودگاه 
بروند، می توانند هنگام خرید  هواپیما  داخل  تا  ویلچر 
این  در  دهند.  توضیح  هم  را  شرایط  این  خود،  بلیط 
مسافران  این  به  است  قرار  که  هوایی ای  خط  صورت 
خدمات دهد، شرایط را برای این گروه فراهم می کند 
که می تواند شامل در اختیارقراردادن فردی برای کمک 

به این مسافران باشد. 
با جستجوی بیشتر در وبسایت این فرودگاه، نتوانستم 
نیازهای  با  مختلف  گروه های  برای  دیگری  خدمات 
متفاوت پیدا کنم. طبق تجربه ای هم که خود در این 
فرودگاه داشتم، جز دیدن افرادی که با ویلچر مسیری 
را طی می کنند گروه های دیگر و خدمات مضاعف و یا 
تابلویی که راهنمایی کند ندیدم. البته کالسکه را هم 
در این فرودگاه می توان تا ورودی هواپیما برد و آن جا 
تحویل داد تا توسط باربری فرودگاه به کابین بار منتقل 
را  بارها  است  قرار  در مقصد  ای که  لحظه  در  و  شود 
تحویل بگیریم، می توانیم کالسکه را هم بازپس بگیریم.

در  ویژه  نیاز  با  گروه های  برای  فرودگاه  این  خدمات 
که  کاری  حداقل  نیست.  کاملی  خدمات  مجموع 
می توان کرد این است که افراد سوار بر ویلچر را زودتر 
از دیگران برای انجام امور اداری مربوط به پرواز دعوت 
با این گروه در یک صف قرار  از آنجایی که من  کرد. 
داشتم، حدس می زنم این شرایط هم در این فرودگاه 

وجود ندارد. 
اولین  از  یکی  عنوان  به  فرودگاه ها  که  این  نهایتا 
قرار  آن  در  سفرشان  شروع  برای  افراد  که  فضاهایی 
که  خدماتی  ارائه  و  دارند  ویژه ای  اهمیت  می گیرند، 
بتواند کمک کند این گروه ها راحت تر و مستقل سفر 

کنند بسیار مهم است.


