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رشد بخش کشاورزی
 اقتصاد کشور را نجات داد

که  این  بیان  با  کشاورزی  جهاد  وزارت  سرپرست    
وضعیت تولید بخش کشاورزی مطلوب است گفت: رشد 
بخش کشاورزی در دو سال اخیر، اقتصاد کشور را نجات 

داد.
»عباس کشاورز« در مراسم تجلیل از برگزیدگان علمی 
و اثرگذار بخش کشاورزی و منابع طبیعی که در محل 
شرایط  افزود:  شد  برگزار  کشاورزی  تحقیقات  سازمان 
امروز کشور تحت فشار جدی جنگ اقتصادی قرار دارد 
لمس  کشور  غذایی  امنیت  بودن  امنیتی  که  طوری  به 

می شود.
داخلی  تولید  تقویت  را  کشاورزی  بخش  سیاست  وی 
ایجاب  کشور  شرایط  اکنون  داشت:  اظهار  و  دانست 
امر کمک همه  بپردازیم که همین  به تولید  می کند ما 
دانشگاهیان،  پژوهشگران،  محققان،  سیاستمداران، 

مروجین، کارشناسان ، کشاورزان را می طلبد.
که  این  به  اشاره  کشاورزی با  جهاد  وزارت  سرپرست 
شاخص های پایداری تولید، چالش آب،  و کسب و کار و 
درآمد کشاورزان باید مورد توجه قرار گیرد تصریح کرد: 
افزایش تولید بدون درنظر گرفتن بازار و محل تقاضا برای 
کسی سود ندارد به طوری که امسال درآمد کشاورزان ما 
از محل تولید سیر، گوجه فرنگی، هندوانه و خیار ناچیز 
بود.وی بر این باور است که این امر محقق نمی شود به 
جز این که همکاری خانواده بخش کشاورزی، محققان، 

پژوهشگران، مروجان و  دانشگاهیان را داشته باشیم.
نگین  عنوان  به  تحقیقات  که  براین  تاکید  با  کشاورز 
برای  قرار گیرد گفت:  باید مورد حفاظت  توسعه کشور 
تولید پایدار باید رفتار و اقداماتمان در بخش کشاورزی 
تالش  مشکالت  رفع  برای  که  شود  بازنگری  و  اصالح 

مضاعف نیاز است.
با بیان این که کشور ما در تامین بذر سبز ی  کشاورز 
دلیل  به  اکنون  کرد:  تصریح  است،  شکننده  صیفی  و 
تحریم ها کشور در تامین بذر به ویژه بذر سبزی و صیفی 

با مشکل جدی روبه رو است.

مغــروِق  جــهان؛ 
تـوسعه ی فریبکارانه!

می کنم.  مطالعه  را  پاید ار"  "زیست  باب  د ر  کتابی  توصیه،  به 
پاید ار  زیست  د رباره  را  کتاب  تعاریف  که  نیستم  آن  پی  د ر 
پاید ار  زیست  به  دستیابی  برای  را  نویسند ه  راه حل های  یا  و 

فقط تکرار کنم.
خواند ن صفحاتی از کتاب -- د ر همان فصل نخست -- ذهنیت 
مرا نسبت به این موضوع که جهان پیشرفته همچنان بر فریب 

مرد م خود و صد  البته مردم جهان، عمل می کند زند ه کرد.
نویسند ه د ر همان چند صفحه اولیه، خوانند ه را متقاعد می کند 
آسایش،  با  توام  محترمانه ی  زند گی  یک  به  رسید ن  برای  که 
با  بلکه  د هیم  انجام  را  سختی  یا  بزرگ  کارهای  نیست  الزم 
پیگیری یک سری از رفتارهای ساد ه، بشر می تواند -- و به زعم 

نویسنده؛ و می شود -- سعاد ت را از آن خود کند.
کتاب به ما می گوید که مصیبت اکنون د ر  محیط زیست بشر 
را تنها پانزد ه د رصد از جمعیت د نیا به زمین تحمیل کرد ه اند 
و هشتاد و پنج د رصد د یگر از طریق ترغیب و تبلیغ زند گی 

پرمصرفی، د نباله رو آن پانزد ه د رصد هستند.
حرص و آزی که د ر بد ست آورد ن پول بیشتر و یا سیر کرد ن 
بیشتر اتباع، د ر این کشورها وجود د ارد نمی گذارد که جامعه 
کمتر  تخریب  با  را  رفاه  که  بیاند یشد  راه حل هایی  به  بشری 
کشورها  د ر   این  حکومت ها  یعنی  کند.  همراه  زیست  محیط 
تالش  تنها  نه  نکنند  اعتراض  آن ها  به  مردم  که  این  برای 
نمی کنند که مرد م روش های یک زیست پاید ار  را پیشه کنند 

بلکه برعکس، زیر د یگ مطالبات مصرف را پرشعله می کنند!
د ر واقع، د ولتمرد ان این کشورها برای حفظ قد رتشان د ر پی 
فریب مرد م هستند نه آگاهی بخشی برای د ستیابی به زیست 
بهتر. این سخن را از آن جهت می گویم که به گفته نویسند ه 
کتاب، ضرورتا زند گی مرفه امروزی برای بشر سعاد ت نمی آورد! 
از  که  مرد می  که:"چرا  می کند  مطرح  را  پرسش  این  کتاب 

استاند ارد باالیی از زند گی بهره مند ند، فاقد زند گی پاید ارند"؟
کتاب د ر تعریف زیست پاید ار می گوید:"پاید اری عبارت است 
نظام های  تخریب  آن ها،  سرانجام  که  تصمیم هایی  گرفتن  از 
محیط زیستی، اجتماعی، فرهنگی یا اقتصا د ی -- که ما بد ان 

وابسته ایم، نیست...

      سرپرست وزارت جهاد کشاورزی:

سالمت باشیم
بدون آن غذا نوش جان نکنید

]پیاز گیاهی با خواص دارویی بسیار زیاد[

پیشنهاد روحانی برای بنیانگذاری رمز ارز کشورهای اسالمی

از پول دیجیتال تا پول رسمی مشترک؛

آیا فاصـــــله ها پر می شود؟ از  بین  رفتن موقعیت شغلی 
راهنماهای مجاز

کافه شهر
شــــیلینگ

تکه ای از من تکه ای  از زمین
مناسب سازی شهری؛

 مسوولیت پذیری اجتماعی
]گپ وگفتی د ر باب مناسب سازی -- 
مصاحبه ای با مد یر خانه جوان اصفهان[
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دو کلمه حرف ورزشی
سریال ادامه دار قراردادهای 

دلـــــاری!
گردشگری دسترس پذیر

ایجاد گردشگری دسترس پذیر 
با دست خوِد ناتوانان

تولیدات تازه نشر معیار      سرمقاله
کتاب های گیالس 

ویژه ی کودکان
 

لطفا برای سفارش با شماره ی 09301837148 
تماس حاصل فرمایید

5»مدیر مسوول«

مقصدی ایده آل برای 
گردشگری سالمت 
]دستاوردهای 
پزشکان 
متخصص ایرانی 
درمنطقه بی 
رقیب است[

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی:
رشد بخش کشاورزی 

اقتصاد کشور را 
نجات داد



■■ خواص داروئی 
 پیاز از نظر طب قدیم ایران گرم و خشک است و دارای 
خواص بسیاری است.دانشمندان معتقدند؛ مصرف پیاز 
خام برای رفع ناراحتی های حاصل از آشامیدن آب های 
مختلف در هنگام مسافرت و جلوگیری از ناراحتی های 

ناشی از هوای آلوده، مفید می باشد. 
پیاز خام؛ برای پوست، موهای سر، کلیه ها و مثانه مفید 
است. پیاز پخته؛ ملّین )نرم کننده( است و برای کسانی 
البته  است.  مناسبی  غذای  دارند،  ضعیفی  روده ی  که 
سرخ کردن پیاز با روغن، آن را سنگین می  نماید، مگر 
گردد.  مصرف  کمی  روغن  و  نشود  سرخ  زیاد  که  آن 
قادر  و  دارد  ضدعفونی  خاصیت  سیر  مانند  نیز  پیاز 
است از تجمع پالکت ها جلوگیری کند و در تجزیه ی 

فیبرین)لخته ی خون( دخالت نماید.
1◄ پیاز به علّت داشتن فسفر ، کارهای فکری را آسان 

می  کند.
2◄ برای افرادی که دچار بی  خوابی هستند، مفید است 
و در صورت مصرف، زودتر خواب به سراغ آن ها خواهد 

آمد.
3◄ پیاز، برای کودکان کم  رشد و پیرمردان ضعیف مفید 

است.
4◄ برای جلوگیری از خون دماغ می  توانید چند قطره 
سرکه را روی پیاز رنده شده بریزید و آب آن را در بینی 

بچکانید، تا از خونریزی جلوگیری نماید.
5◄ پیاز لثه ها را تقویت می  کند و رنگ چهره را روشن 

می  سازد.
C می باشد  و   B و   A ویتامین های  از  پیاز سرشار   ◄6
ونیزدارای آهن، آهک، فسفر ، پتاسیم ، سدیم ، گوگرد، 
مستقیم  طور  به  که  است  قند  و  سیلیس  ید،سلنیوم، 

جذب بدن می  شود.
7◄ پیاز به علت داشتن گوگرد ضد عفونت خون است. 
عفونت های  با  گردد  ریه ها  و  خون  وارد  گوگرد  وقتی 
مجاری تنفسی، مانند آسم ، برونشیت و گریپ و غیره 

مبارزه می  کند.
8◄ یک پزشک هندی به نام ِمنون در پی تحقیقات دو 
ساله ی خود در دانشکده ی پزشکی، دانشگاه نیوکاسل 

انگلستان، اعالم نمود که: پیاز خام، پخته و یا سرخ کرده 
از تشکیل لخته های خون در رگ ها جلوگیری نموده و 

مانع از بروز سکته ی قلبی و مغزی می  شود.
9◄ پیاز قادر است که کلسترول و چربی های خون را 
جلوگیری  رگ ها  داخل  خون  انعقاد  از  و  داده  کاهش 

نماید.
را  معده  سرطان  به  ابتال  خطر  است  قادر  پیاز   ◄10

کاهش دهد.
11◄ خوردن پیاز همراه با غذاهای چرب، مخصوصاً در 

مهمانی  ها یا مسافرت ها، سبب هضم چربی ها می شود.
12◄ در استعمال خارجی، پیاز پخته، تسکین دهنده ی 

سوختگی ها و بواسیر است.
13◄ مرهمی که از پیاز خام رنده شده درست می  کنند 
اگر به پایین شکم بگذارند، خروج ادرار را آسان می سازد 
بر روی پیشانی گذاشته شود سردردهای شدید  اگر  و 

نیمه ی  سر و سردردهای عصبی را آرام می کند.
پیاز حاصل  14◄ تحریکی که د ر هنگام پوست کند ن 
بر  را   ) میگرن   ( سر  نیمه ی  شد ید  د رد های  می  شود، 
از  است  شده  شروع  تازه  که  را  زکامی  و  کرده  طرف 

بین می  برد.
15◄ برگ  های سبز پیازچه که بیش تر هنگام بهار یافت 

می  شود، دارای مقدار زیادی ویتامین C است.
معالجه ی  در  را  سیر  خواص  تمام  تقریبا  پیاز،   ◄16
غیره  و  کرمک  بیماری  درمان  مرض  قند،  فشارخون، 

را دارد.
مزاج  نرمی  یا  لینت  باعث  پخته،  پیاز  مصرف   ◄17

می شود.
البول و کم شد ن اد رار را شفا  18◄ پیاز پخته، حبس 

می  د هد و اد رار آور خوبی است.
19◄ مصرف پیاز پخته به هر شکل که باشد برای رفع 

ناراحتی  های روحی مفید است.
تقویت  برای  سرکه،  در  شده  پخته  پیاز  مصرف   ◄20
هاضمه، زردی )یرقان( ، ورم طحال و استفراغ صفراوی 

مفید است.
بنویسید، دیده  پیاز چیزی روی کاغذ  با آب  اگر   ◄21
حرارت  و  کنید  گرم  را  آن  که  همین   ولی  نمی  شود 

دهید، کلمات ظاهر می  گردد.
22◄ وجود ترکیبات گوگردی در پیاز، موجب جلوگیری 
داخل  خون  شدن  لخته  از  شده،  پالکت ها  تجمع  از 

رگ ها پیشگیری می نمایند.
23◄ آب پیاز برای دندان  درد مفید است. برای تسکین 
نگاه  کمی  و  ریخت  دندان  روی  را  پیاز  آب  باید  درد 

داشت، این عمل را می توان با پنبه انجام داد.
24◄ برای برطرف ساختن صدای داخل گوش می توان 
پنیه ای را به پیاز آغشته کرد و در گوش قرار داد. به 

زودی صدای گوش شما برطرف می  شود.
25◄ خوردن پیاز خام در روز خستگی شما را برطرف 

می  نماید و اعصاب را تسکین می  بخشد.
26◄ برای معالجه ی ترک خوردگی دست، یک پیاز تازه 
را رنده کنید و آب آن را به مدت 12 دقیقه روی دست 
خود بمالید. اگر هر روز دو بار این کار انجام شود، ترک 

 های دست شما بهبود خواهد یافت.
27◄ برای معالجه ی ورم و آماس بدن می  توان 2عدد 
پیاز را رنده نمود و یک لیتر شیر که به جوش آمده است 
را داخل آن ریخت و پس از 24 ساعت که دم کشیده و 
سرد شد، آن را صاف نمود و هر روز سه لیوان کوچک 

از آن را نوشید.
28◄ برای درمان نیش زنبور و مگس می  توانید یک پیاز 
تازه را رنده کنید و آب آن را به صورت پماد و مرهم 
روی محل نیش  زدگی بگذارید. پس از مدتی ورم کم 

شده و درد تسکین پیدا می  کند.
29◄ برای معالجه ی کورک و دمل نیز می توان از روش 

باال سود جست.
30◄ پیاز به دلیل داشتن موادی از جمله پروستاگالندین ها، 
رگ های خونی را گشاد می کند و موجب کم شدن فشار 

خون می شود.
31◄ پیاز دارای مخمر است که برای آسان نمودن هضم 
نشاسته مفید است. باید توجه داشت هضم پوست های 
نازکی که ورق پیاز را پوشانده خیلی دشوار است و باید 

هنگام مصرف آن را جدا نمود.
ناراحتی های  پیاز اشتها آور و کاهش  دهنده ی   ◄  32

مربوط به نفخ شکم و غیره است.

تصلب شرایین  به  ابتال  از  پیش گیری  برای  پیاز   ◄33
هم به کار می رود. سازمان بهداشت جهانی مصرف پیاز 
را برای درمان نارسایی های رگ های خونی سالمندان 

توصیه نموده است.
34◄ پیاز به واسطه ی داشتن انسولین گیاهی، موجب 
شفای بیماری دیابت می گردد، پس برای اشخاص مبتال 

به بیماری قند مضر نیست.
35◄ پیاز دارای هورمون دیاستازی است که غدد اشک 
و آمیزشی و گوارشی را تقویت می  کند. این مواد در اثر 
نیروی  پیاز پخته در  بنابراین  از بین می  روند.  حرارت 

جنسی و هاضمه تأثیری ندارد و اشک  آور هم نیست.
36◄ بو کردن آب پیاز به ویژه زمان پوست گرفتن آن، 
برای به هوش آمدن فردی که سست یا بی هوش شده 

و هم چنین برای رفع تشنج ، بسیار مفید است.
خام  پیاز  می د هد  نشان  پزشکی  تحقیقات  دیگر   ■■
هنگام  به  آن  و خوردن  است  قند خون  کننده  تنظیم 
سرماخوردگی یکی از عوامل موثر در بهبود ی است چرا 
که حالت آنتی بیوتیک دارد و باکتری ها را از بین می 
اعجاز  خوردنی  این  ویتامین های  با  رابطه  در  اما  برد 
آمیز باید گفت: پیاز دارای ویتامین های A , B , C و 
هم چنین دارای آهن، گوگرد، فسفر، کلسیم، پتاسیم، 
نشاسته ای  غذاهای  هضم  به  که  می باشد  ید  و  سدیم 
کمک می کند. از این رو می گویند با برنج پیاز بخورید 
که  می شود  باعث  پیاز  در  "سیلیس"  وجود  هم چنین 

استخوان ها محکم و عضالت تقویت شود.
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 --- نیم نگاه ---

■■ ظاهرا قرار نیست مشکالت مربوط به پرداخت دستمزد 
مربیان -- یا بازیکنان -- خارجی، با یک تصمیم شجاعانه و 
تماشاچی  ناگزیرند  همچنان  مردم  و  یابد  فیصله  آسا!،  برق 
تمدید  و  لغو  و  مربیان،  تمنای  و  ناز  و  آشتی  و  قهر  سریال 
بار  از  بیشتر  بار  تجربه هر  اساس  بر  باشند -- که  قراردادها 

قبلی به زیان داخل و به سود خارجی هاست.
جالب آن است که هنوز آمد و نیامد مربی استقالل مشخص 
نشده، شایعات -- یا دلواپسی هواداران -- از این هست که 
داستان مربی تیم آبی ها برای مربی تیم سرخپوشان هم تکرار 

شود!
برای دریافت  از سوی کالدرون  تعیین ضرب االجل  از  خبرها 
تتمه حقش حکایت می کند. یک مجموعه اطالعاتی طی این 
تیم، مربی و هواداران در  این مساله و حواشی  روزها درباره 

رسانه ها منعکس شده است که خوب است با هم بخوانیم:
● اولتیماتوم مرد آرژانتینی به پرسپولیس

برتر،  لیگ  اخیر  در هفته های  تهران  پرسپولیس  فوتبال  تیم 
و یک  امتیاز  با کسب 28  و  است  ارائه کرده  عملکرد خوبی 
بازی کمتر نسبت به استقالل 29 امتیازی و صدرنشین، در 

جایگاه سوم قرار دارد. 
اخیر  هفته های  در  تیم  این  مالی  مشکالت  وجود،  این  با 
ایجاد  شاگردانش  و  کالدرون  گابریل  برای  زیادی  مشکالت 
کرده و آن ها بار ها با اعتراض به این مشکالت، خواستار واریز 

بخش دیگری از مطالبات شان شده اند.
بار ها  آرژانتینی پرسپولیس هم  در چنین وضعیتی سرمربی 
از مدیران این باشگاه درخواست پرداخت حقوقش را داشته 

است.
از  را  قراردادش  درصد   30 حدود  تاکنون  که  کالدرون 
دریافتی  وضعیت  به  نسبت  کرده  دریافت  پرسپولیس 
حسن  محمد  دارد  انتظار  و  است  معترض  هم  شاگردانش 
انصاری فرد و همکارانش هرچه سریع تر به این شرایط بحرانی 

سر و سامان بدهند.
شنیده می شود سرمربی پرسپولیس به مدیران باشگاه برای 
واریز پول به حسابش اولتیماتوم داده و آن ها باید تا پیش از 
بازی با نساجی که 6 دی برگزار می شود، میزان دریافتی های 
او را به 50 درصد برسانند در غیر این صورت کالدرون پس از 

این دیدار، قراردادش را فسخ خواهد کرد.
فسخ  از  جلوگیری  برای  پرسپولیس  مدیران  تفاسیر  این  با 
حدود  پرداخت  با  مدت  این  در  باید  آرژانتینی  مرد  قرارداد 
نگه  راضی  همکاری  ادامه  برای  را  کالدرون  دالر  هزار   130

دارند.
دارد  سرخپوشان  تیم  که  است  آن  نشانگر  گزارش ها    ■■
خودش را به صدر جدول نزدیک می کند و به ویژه با بحران 
در تیم آبی ها و باخت اخیرشان! شانس سرخ ها افزون می شود 
مربی  مطالبات  به  مربوط  است که شایعات  در حالی  این  و 
از این  و سایرین منتشر می شود. گرچه ممکن هست پیش 
هم مربی برای دریافت دستمزد خودش و دیگران رایزنی ها 
اما اکنون که موتور تیم سرخپوشان دارد  را انجام می داده 
میان  و  رسانه ها  در  مسایل  این  می رسد  توانش  حداکثر  به 
هواداران بازتاب می یابد! و شاید که شرایط برای یک بزنگاه 

دیگر در فوتبال کشور دارد بروز می کند!
البته همان طورکه برخی از اعضای تیم به درستی می گویند؛ 

پرداخت این مطالبات حق مربی و بازیکنان است...
● به کالدرون بی احترامی نکنید؛ عاشق ایران هستم

"اشپینیم آرفی" مهاجم اسبق پرسپولیس وقتی فوتبالش به 

اتمام رسید؛ کشورمان را ترک نکرد و حتی روی به بازیگری 
آورد. وی در گفت وگویی مفصل شرکت داشت که در ادامه 

بخشی از آن را می خوانیم:
دریافت  سر  بر  خارجی  مربیان  و  بازیکنان  روزها  این   ◄

مطالباتشان مشکالت زیادی دارند و حتی صحبت این شده 
مربیان  و  بازیکنان  جذب  از  نیست  پرداخت  توان  اگر  که 

خارجی جلوگیری شود.
را  و خارجی  ایرانی  مربیان  و  بازیکنان  نمی خواهم  من   ◄◄

جدا کنم. فرقی بین ما وجود ندارد. باشگاه اگر نمی تواند پولی 
را پرداخت کند نباید قرارداد بزرگ ببندد.

◄ بحث دیگری که درباره آقای استراماچونی به وجود آمده 
این است که برخی معتقدند، می شد او ایران را در روز بازی 

تیمش ترک نکند. می خواهم نظر تو را در این باره بدانم؟
◄◄ اول می خواهم بگویم که همه ما، چه بازیکن و چه هوادار 

و چه خبرنگار، حق نداریم دیگران را قضاوت کنیم. می توانیم 
سوال کنیم اما قضاوت نه. ما نمی دانیم چه اتفاقی بین باشگاه 
چه  مدیرعامل  نمی دانیم  ما  است.  داده  رخ  استراماچونی  و 
چیزی به سرمربی گفته که او روز بازی تیمش رفته است. اما 
می توانیم بپرسیم که آقای استراماچونی چرا؟ آقای مدیرعامل 
هم  کالدرون  مشکل  می کنم  فکر  حال  این  با  چرا؟  باشگاه 
چندان با سرمربی استقالل فرقی ندارد. اگر خودم بودم و در 
شرایطی مشابه قرار داشتم تیمم را تنها نمی گذاشتم و مثل 
کالدرون مثال تا نیم فصل صبر می کردم و می گفتم مشکلم را 

تا آن زمان حل کنید وگرنه تصمیم جدیدی می گیرم.
دیدی؟  چطور  را  او  عملکرد  شد.  کالدرون  از  صحبت   ◄

پرسپولیس در این هفته ها خوب نتیجه می گیرد.
هواداران  از  نه،  باشگاه  از  اما  هستم  ناراحت  کمی  من   ◄◄

پرسپولیس ناراحتم. حق کالدرون این نیست که مدام بشنود 
برانکو این طور بود و این کار را می کرد. برانکو رفت و تمام 
شد. علی کریمی تا چند سال پیش بازی می کرد و حاال دیگر 
برانکو  پروین هم همین طور.  و علی  دایی  است؛ علی  رفته 
هفت جام گرفت و کار تاریخی انجام داد. به شخصه تا آخر 
گرفت  تصمیم  او  هستم.  او  مدیون  موفقیت  این  بابت  عمر 
برود و رفت. با بحث کردن راجع به مربی قبلی به کالدرون 
تیم  یک  با  می کشد.  زحمت  دارد  او  کنیم.  می  بی احترامی 
بدون مهاجم نتایج خوبی گرفته است. نمی خواهم به علیپور 
بی احترامی کنم. او آقای گل لیگ ایران بوده اما امسال تا به 
االن، سال او نبوده است. علی 23 سال دارد و جوان است. 
و  در خط حمله تک  او  ندارد.  کنارش حضور  در  هم  کسی 
تنهاست وگرنه بازیکن بسیار خوبی است. استعداد باالیی دارد 
یک  خود  کنار  در  که  دارد  نیاز  اما  کند.  گلزنی  می تواند  و 
مهاجم دیگر داشته باشد. مثل استقالل که دیاباته و قائدی 
به  نیاز  علیپور  هستند.  مکمل  و  بوده اند  عالی  هم  کنار  در 

کسی مثل دیاباته دارد.
◄ برخی معتقدند که کالدرون در نشست های خبری نسبت 
با بازیکنان خود رفتار خوبی ندارد. پیش از این درباره جونیور 
نظر  این  با  داد.  رخ  اتفاقی  علیپور هم چنین  علی  و همین 

موافقی؟
◄◄ هر مربی استیل و فلسفه خاص خودش را دارد. کالدرون 

با این شیوه فعال امتیاز گرفته است. علیپور قبل از آن نشست 
هم چندان خوب گل نزده بود. کالدرون بدون مهاجم عالی 
با ماشین سازی  بازی  از  امتیاز گرفته است. شنیدم که قبل 
قرار نبوده او پنالتی بزند اما خودش اصرار داشته تا این کار 
را انجام دهد. اگر آن پنالتی گل می شد االن پرسپولیس اول 

بود. به مربی هم حق بدهید. او 24 ساعت فکر می کند که 
چه کسی پنالتی بزند. ممکن بود کالدرون شغلش را از دست 
شوخی  فوتبال  می کرد.  تهدیدش  اخراج  خطر  چون  بدهد 
نیست. او شاید 2 روز در تمرین هم با علیپور بد رفتار کرده 
باشد اما بعد از آن مانند پسرش با او برخورد می کند. وقتی 
شما پشت توپ قرار می گیری باید بدانی 30 میلیون هوادار 
استرس دارند. اگر چیپ بزنی و گلر بگیرد بدبخت می شوی 
دروازه بان  و  بزنی  راست  و  به سمت چپ  را  پنالتی  اگر  اما 
بگیرد کسی به تو ایراد نخواهد گرفت. البته این را هم باید 
بگویم که کالدرون بعضی از مسائل را در نشست مطبوعاتی 

اشتباه متوجه می شود و ممکن است داغ کند.
است،  خوشتر  دوست  سخن  بگذریم؛  که  چه  هر  از    ■■
صحبت از این که بیاییم و قید قراردادهای دالری را بزنیم و 
روی به مربیان خودی بیاوریم و مدتی هم ناز آن ها را -- البته 
بی آن که به تمنا نیازی باشد -- بکشیم! دارد مثل یک عطر 
درجه یک، فضای جامعه ورزشی و به ویژه فوتبال کشور را 

خوش بومی کند.
کشور  فوتبال  پیسکسوت  و  پرسپولیس  اسبق  سرمربی  نظر 

درباره مربی های داخل و خارج قابل اعتنا هست...

با  پرسپولیس  فوتبال  تیم  پیشکسوت  درخشان  حمید   ●
کالدرون  گفت:  پرسپولیس  در  کالدرون  عملکرد  از  انتقاد 
کار  نتوانست  و  نداشت  خوبی  عملکرد  اول  فصل  نیم  در 
خاصی برای پرسپولیس انجام دهد. با این وجود امیدوارم که 
امتیازات الزم را کسب  بتواند در نیم فصل دوم  پرسپولیس 

کند و قهرمان شود.
پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس رفتار مدیران باشگاه ها با 
سرمربیان خارجی را تبعیض آمیز دانست و گفت: نمی دانم 
چرا فقط به سرمربیان خارجی اهمیت داده می شود. مربیان 
گرفتن  برای  آن ها  اما  دارند،  زیادی  مشکالت  هم  ایرانی 
خارجی  مربیان  مانند  و  نمی آورند  فشار  باشگاه  به  پولشان 

اولتیماتوم نمی دهند.
حمید درخشان در ادامه گفت: اصل قضیه را فراموش کردیم 
و درگیر مسائل بی اهمیت شدیم. نمی دانم چرا ما به مربیان 
قائل  آن ها  برای  و حقوقی  و حق  نمی دهیم  اهمیت  داخلی 
مربیان  به جای هزینه های گزافی که صرف جذب  نیستیم. 
خارجی می شود، می توانیم روی مربیان ایرانی سرمایه گذاری 
به مراتب کمتری انجام دهیم و نتایج بهتری بگیریم. مربیان 
خارجی بعد از مدتی پیشنهاد های بهتر به دستشان می رسد 
ایرانی سرمایه  از ایران می روند، بنابراین چرا روی مربیان  و 
گذاری نکنیم؟   مطمئنا اگر امکاناتی که در اختیار خارجی ها 
می گذاریم را به سرمربیان ایرانی بدهیم در دراز مدت نتایج 

بهتری می گیریم.
مطالبات  نشدن  پرداخت  درباره  پرسپولیس  سابق  سرمربی 
مربیان،  تمام  گفت:  برتری  لیگ  تیم های  سرمربیان  برخی 
و  تمام  را  و حقوقشان  باید حق  تارتار  تا  گرفته  کالدرون  از 
کمال دریافت کنند و فرقی ندارد که ایرانی باشند یا داخلی. 
برای باشگاه ها خوب نیست که به خاطر تاخیر در پرداخت 
امور  زیرا  شوند،  حاشیه ای  مسائل  درگیر  مربیان  مطالبات 

دیگر باشگاه عقب می افتد و تیم لطمه می خورد.
بازیکن سابق تیم ملی در خصوص انتخاب سرمربی جدید تیم 
ملی عنوان کرد: ما هنوز نتوانستیم برای تیم ملی سرمربی 
شرایط  با  است.  بزرگ  مشکل  یک  این  و  کنیم  انتخاب 
من  است.  بهتر  ایرانی  مربیان  از  استفاده  موجود،  اقتصادی 
ملی  تیم  برای  داخلی  مربی  مقطع  این  در  که  دارم  اعتقاد 

مناسب تر است.

فدراسیون فوتبال ایران ۳هزار دالر 
جریمه شد

فوتبال  فدراسیون  آسیا،  فوتبال  کنفدراسیون 
کشورمان را 3 هزار دالر جریمه کرد.

آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  رسمی  سایت  گزارش  به 
)AFC(، احکام جدید کمیته انضباطی این کنفدراسیون 
صادر شد که در یکی از بندهای آن،  فدراسیون فوتبال 

ایران مبلغ 3 هزار دالر جریمه شده است.
تماشاگران  توسط  بطری  پرتاب  محکومیت،  این  دلیل 
در  مالدیو  مقابل  ایران  سال   16 زیر  فوتبال  تیم 
مسابقات قهرمانی آسیا بود. AFC هم چنین تذکر داد 
که فدراسیون فوتبال باید مبلغ جریمه خود را به مدت 
30 روز از صدور حکم پرداخت کند و در صورت تکرار 
تخلف رخ داده در رقابت های بعدی، فدراسیون با جریمه 

سنگین تری مواجه خواهد شد.

می توانیم معجزه المپیک لندن 
را تکرار کنیم

ایران  فرنگی  کشتی  تیم ملی  سرمربی  بنا  محمد 
در حاشیه مسابقات جام باشگاه های جهان دربجنورد، 
در خصوص این که آیا می توانیم دوباره شاهد درخشش 
ستاره های جدید باشیم یا خیر گفت: یک دوره ده ساله 
داشتیم که از آن به عنوان دوره طالیی یاد می کنیم که 
نوروزی، سعید  امید  آن ها حمید سوریان،  همه  سرآمد 
دیگر  ستاره های  از  خیلی  و  اخالقی  حبیب  عبدولی، 
بودند ولی االن بنظرم دوباره می توانیم شاهد برگشت آن 
دوره طالیی باشیم که البته الزمه آن را کمی صبر کردن 
المپیک  و همکاری، حمایت وزارت ورزش، کمیته ملی 
این شرایط  فدراسیون برای  حفظ  دقیق  برنامه ریزی  و 
می دانم که در این صورت، به شما قول خواهم داد که آن 
دهه طالیی به دهه الماسی تبدیل خواهد شد و پیشرفت 
هم خیلی بیشتر از سال های گذشته خواهد بود. امیدوارم 
تمامی شرایط دست به دست هم بدهد که ما هم بتوانیم 
در المپیک 2020 با یک عملکرد خوب آبروداری کنیم 
المپیک ریو باشد  از  نتایج کسب شده ما خیلی بهتر  و 
ولی اگر همین نفرات با توجه به شرایطی که گفتم حفظ 
معجزه  می توانیم  شک  بدون   2024 المپیک  در  شوند 

المپیک لندن را تکرار کنیم.

 مدرس جهانی، برای آموزش زنان 
وزنه  بردار

 
وزنه برداری گفت: مدرس  فدراسیون  رییس   - ایرنا 
جهانی از چین به ایران می آید تا به مربیان طراحی تمرین 

و آنتی دوپینگ را آموزش دهد.
حمایتی  برنامه های  امسال  داشت:  اظهار  مرادی«  »علی 
ملی  کمیته  پشتیبانی  با  را  زنان  وزنه برداری  ورزشی 
از  انجام می دهیم. یکی  المپیک و وزارت وزش و جوانان 
این برنامه ها استخدام مدرس جهانی برای آموزش به زنان 

وزنه بردار است.
از  مدرس  این  شد  انجام  که  رایزنی هایی  با  افزود:  وی 
چین برای بخش طراحی تمرین در ایران حضور می یابد. 
در  مربیان  و  جهان است  مدرسان  بهترین  از  یکی  وی 
از  تا  می یابند  حضور  کالس  این  در  مختلف  استان های 

فنون درست وزنه  زدن و تمرینات آگاهی یابند.
در  مدرس  این  داد:  ادامه  وزنه برداری  فدراسوین  رییس 
آنتی  ویژگی های  کالس  این  در  تمرین،  طراحی  کنار 
دوپینگ را آموزش می دهد. این کالس در رشت همزمان 
از  ایران  در  المپیک  انتخابی  جهان  قهرمانی  مسابقات  با 
12 تا 16 بهمن ماه برگزار می شود. هم چنین هزینه های 
مربوط به استخدام مدرس جهانی را ما متقبل می شویم و 
در کنار آن، همواره وزات ورزش و کمیته ملی المپیک از 

برنامه های فدراسیون حمایت می کنند.  
وی افزود: در بخش زنان تجهیزات مناسب و زیادی نداریم. 
توسعه  معاون  فرهادی زاد«  »مهین  که  این  به  توجه  با 
ورزش زنان وزارت ورزش و جوانان قول مساعدی در این 
زمینه داده است. در آینده امکانات بهتری در اختیار زنان 

قرار می دهیم.
مرادی یادآور شد: امیدوارم برنامه های شناسایی استعدادها 
و نخبه پروری به سمت و سویی حرکت کند که در آینده 
به مدال های رنگارنگی در عرصه برون مرزی دست یابیم. 

سیاوش بهبود یدو کلمه حرف ورزشی

سریال ادامه دار قراردادهای دالری!
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شهرها برای معلوالن مناسب  سازی 
نشده اند

جشنواره  دوره  نخستین  دبیر  پاشازاده  کریم 
ملی هنری »همام« ویژه هنرمندان توان یاب کشور 
در نشست خبری که در فرهنگستان هنر برگزار شد، 
در  نفرو  میلیارد  یک  از  بیش  دنیا  در  داشت:   اظهار 
کشور ما بیش از 11 درصد جمعیت کشور، فرِد دارای 
نمی  جامعه  در  را  افراد  این  چرا  هستند.  معلولیت 
برایشان مهیا کرده ایم؟  آموزشی  بینیم؟ چه خدمات 
این که این افراد را نمی بینیم به خاطر این نیست که 
وجود ندارند بلکه به خاطر این است که شهرمان برای 

حضور این افراد مناسب سازی نشده است. 
پاشازاده اظهار داشت: هزار و 150 هنرمند توان یاب 
را به  خود  آثار  و  کرده  مشارکت  جشنواره  این  در 
جشنواره ارسال کرده اند که از بین آثار ارسالی 800 
اثر به مرحله داوری رسید. در مرحله داوری 159 اثر 
از سراسر کشور پذیرفته شد که از این بین 28 استان 

حائز حضور در این جشنواره شدند. 
وی با اشاره به این که میزان مشارکت از 60 شهر بوده 
جمعیت  درصد   30 میان  این  از  کرد:  تصریح  است،  
هم  هستند.  خانم ها  درصد   70 و  آقا  کننده  شرکت 
چنین کوچکترین آن ها 12 سال و بزرگترین هنرمند 

66 سال دارد. 
این ظرفیت های اجتماعی در  ما  این که  بیان  با  وی 
پیدا  برای  ما  کرد:  خاطرنشان  می سوزانیم،  را  کشور 
هنرمندان  حضور  و  آثار  نمایش  برای  فضایی  کردن 
اما  گشتیم  را  نام  به  گالری های  از  خیلی  یاب  توان 
جایی را پیدا نکردیم که برای این افراد مناسب سازی 

شده باشد. تنها مکان فرهنگستان هنر بود. 
دبیر اجرایی جشنواره گفت: این نقد جدی من است 
برای مراسم افتتاحیه تاالرها و مرکز همایش ها هیچ 
کدام مناسب سازی برای توان یابان نشده اند. در حالی 
از  خاص  بیماری های  و  انجمن های مختلف  از  که 
معلوالن  اوتیسم،  گراویس،  میاستنی  ایکتیوز،  جمله 
مشارکت  نمایشگاه  این  در  و ذهنی  جسمی حرکتی 
شود،   فراهم  آن ها  برای  مناسبی  فضای  اگر  و  دارند 
امکان مشارکت بیشتر آن ها در مناسبت های اجتماعی 

بیشتر می شود.

ایران در زمره سه کشور برتر
 
سیمالیموچی نایب رییس کمیته  ملی پارالمپیک  

برای همه« اظهار داشت:  در حاشیه همایش »ورزش 
پارالمپیک  جنبش  که  خوبی  دستاوردهای  از  یکی 
ایران با کمک های فدراسیون های ورزشی و سازمان ها 
افزایش  داده  انجام  غیردولتی  و  دولتی  نهادهای  و 
مشارکت معلولین در روز پارالمپیک 2 هزار و 700 نفر 
در سال 2003 به 60 هزار نفر در سال 2019 است.

به گفته وی، این رشد در هر 2 قسمت ورزش همگانی 
و قهرمانی وجود داشته به گونه ای که امروز ما جزو 3 
از نظر کمیته بین المللی  کشور برتر و برگزیده جهان 

پارالمپیک هستیم.
دبیرکل  ایوبی  همایش حجت اهلل  این  ادامه  در 
کشور  در  ورزش  گفت:   نیز  یونسکو  ملی  کمیسیون 
ما با وجود تمام مشکالت جایگاه خوبی دارد، هرچند 

نیازمند توجه بیشتر به ویژه ورزش معلولین است.
چون تهران  بزرگی  شهر  در  متأسفانه  داد:  ادامه  وی 
که  برسد  چه  نیست  فراهم  روی  پیاده   برای  شرایط 

برای حرکت معلولین، و این اصال خوب نیست.
در این همایش هم چنین »سوتان اسوتکوفسکی« رییس 
دفتر منطقه ای یونسکو در ایران گفت:  به خاطر داشته 
باشیم برای توسعه ورزش در میان معلوالن موانعی بر 
سر راه قرار دارد که البته نباید مانع از حرکت ما شود.

ورزش  ترویج  برای  زیادی  ایران تالش  داد:  ادامه  وی 
این بسیار ارزشمند است زیرا ورزش  معلولین کرده و 
و  بوده  اجتماعی  زمینه های  تقویت  برای  مهمی  ابزار 
افراد  سایر  و  معلولیت  دارای  افراد  بین  رابطه  مثبتی 

ایجاد خواهد کرد.
ترویج  با هدف  برای همه"  "ورزش  روزه  همایش یک 
در  ورزش،  امر  در  معلولیت  دارای  افراد  مشارکت 
شد  برگزار  پارالمپیک  و  المپیک  ملی  آکادمی  محل 
فدراسیون  میان  همکاری  نامه  تفاهم  نیز  پایان  در  و 
انجمن  و  اسکیت  فدراسیون  همگانی،  ورزش های 

اوتیسم منعقد شد.

ورونیکا مارتینز دارای آتروفی عضالنی نخاعی است، 
دست  از  با  که  نادر  عضالنی   -- عصبی  بیماری  یک 
رفتِن نورون های حرکتی مانع از راه رفتن می شود. به 

همین دلیل او با ویلچر حرکت می کند.
رویا هایش  به  مانع رسیدن  او  ناتوانی   ، این وجود  با 
آنجا که ورونیکا عاشق مسافرت است  از  نشده است. 
پیدا کرده  را  دلیل مشکل خود محدودیت هایی  به  و 
توریسم  که  کرد  طراحی  سایت  وب  یک  او  است، 
در  مورد  اولین  که  می کند،  ترویج  را  دسترس پذیر 
www.( این وب  آرژانتین و در منطقه است. آدرس 

از  پیشنهادها  همه  شامل  و  است   )sivoy.com.ar
افراد  برای   ... و  جمله هتل ها، مکان های غذا خوردن 

ناتوان است.
ورونیکا در مصاحبه با سایت Para Ti گفت: "کاربران 
و  کنند  نظر  اظهار  خود  تجربیات  مورد  در  می توانند 
تقاضا متصل  به  را  ما عرضه  ارزشیابی کنند.  را  آن ها 
و  هتل ها  با  پذیری  دسترس  مورد  در  ما  می کنیم. 
و شرایط  آن ها  تا محیط  مشاوره می کنیم  شرکت ها 
را برای گردشگران ناتوان تطبیق دهیم. جاهایی وجود 
دارد که دسترس پذیر است اما کارمندان آن آمادگی 

رسیدگی ندارند یا نمی دانند چگونه عمل کنند."
کشور  در  نظیر  بی  سایت  وب  یک  "این  افزود:  وی 
است. اما هنوز کارهای زیادی باید صورت بگیرد.  قدم 
تجربه  بهبود  جهت  صفحه،  کردن  دیجیتالی  بعدی 

افراد است."
معرفی  گونه  این  خود  صفحه  در  را  خودش  ورونیکا 

می کند:
مطمئناً شما فکر می کنید زندگی من شبیه شماست 
به  که  است  این  "متفاوت" می کند  را  من  آنچه  اما   ،

ویلچر  یک  با  فقرات،  ستون  عضالنی  آتروفی  دلیل 
باعث ضعف  که  عصبی  بیماری  یک  می کنم،  حرکت 
من  کودکی،  زمان  از  حال،  این  با  می شود.  عضالت 
کرده ام.  شرکت  کامال  اجتماعی  زمینه های  تمام  در 
"من  که  می کنم  فراموش  اوقات  اغلب  که  حدی  به 
روی ویلچر هستم" تا این که به ناچار محیط به من 
یادآوری می کند. و به طرز جادویی -- هنوز نمی دانم 
چرا -- در مواجهه با مشکالت روزمره، نیرویی در من 
به وجود می آید که بر آن ها غلبه کنم یا حداقل آن ها 
موج  این  نمی دانم  امروز  به  تا  برسانم.  حداقل  به  را 

خوش بینی و پیشرفت از کجا به وجود می آید!
این  من  به  که  است  همان چیزی  درونی  قدرت  این 
امکان را داده است که رویا پردازی کنم و پروژه هایی 
داشته باشم و البته برای رسیدن به آن ها تالش کنم. 
انجام  می خواستم  که  را  کاری  هر  تقریباً  امروز  به  تا 
اتفاق  برای شما هم  و همان طور که مطمئناً  داده ام 
می افتد، گاهی اوقات "آن طور که باید پیش نمی رود".

یکی از بزرگترین لذت های من سفر است. شما خواهید 
گفت که این یک موضوع جدید نیست و همه دوست 
راحتی  به  توانم  نمی  من  اما   ، است  درست  دارند. 

چمدانم را ببندم و حرکت کنم. من باید مقصد مورد 
بررسی  کامل  به طور  پذیری  نظر دسترس  از  را  نظر 
کنم و البته تمام اطالعات آن را با خانواده ام تطبیق 
اعتراف  باید  اما  می رسد،  کننده  خسته  نظر  به  دهم. 
کنم که عالقه دارم تا در مورد جزییات چیزی که قرار 

است با آن رو به رو شوم تحقیق کنم.
بودن  دسترس پذیر  به  مربوط  که  آنچه  از  گذشته 
مقصد می شود، آنچه بیشتر مرا ناامید می کند و باعث 
ناراحتی من می شود اطالعات ناکافی یا نادرستی است 
که منتشر شده یا در اختیار من قرار می گیرد. بیشتر 
رو می شویم که می فهمیم  به  رو  این مساله  با  اوقات 
واقعیت کاماًل متفاوت با آن "دنیای ایده آلی" است که 
آن ها برایمان به تصویر کشیده بودند، و در اینجاست 

که باید خودمان را دوباره با محیط سازگار کنیم!
یک بار دیگر مجبور می شویم با خانواده ام تالش کنیم 
)زیرا این فقط یک ویژگی منحصر به فرد من نیست( 
من  ببریم.  لذت  سفر  از  تا  یابیم  انطباق  شرایط  با  تا 
تصمیم  و  خوش بینی  این  که  داشتم  اعتقاد  همیشه 
بودن  خاص  باعث  که  است  چیزی  بودن  شاد  برای 

من می شود.
اما هم چنین معتقدم که لزوماً این گونه نیست: زمان 
محیط  و  خدمات  امکانات،  مکان ها،  که  رسیده  آن 
زیست برای همه طراحی مجدد شود و در اینجاست 
به عنوان  را  ما  ما،  با فضیلت ها و نقص های  که آن ها 
مردم می بینند. نه به عنوان قهرمانان و نه موجودات 

خاص. 
اما به عنوان زن و مردی که با گذر از این جهان، سعی 
کردند رویاهای خود را تحقق بخشند و به روش خود 

خوشبخت باشند.

ایران  ابن سینا،  ناباروری  درمان  مرکز  مدیر   -- ایرنا 
را مقصدی مطلوب و مناسب برای گردشگری درمانی، 
به ویژه درمان ناباروری دانست و گفت: مهم ترین دلیل 
تبحر  و  دانش  توان،  ایران،  درمانی  گردشگری  جاذبه 

پزشکان این مرز و بوم است.
به گزارش پژوهشگاه ابن سینا، دکتر علی صادقی تبار 
اظهار داشت: در دهه های اخیر، ایران در زمینه دانش 
است  بوده  پیشرو  زبده  متخصصان  پرورش  و  پزشکی 
پژوهشگران  و  متخصصان  از  متعدد  مقاالت  انتشار  و 
ایرانی در معتبرترین نشریات پزشکی جهان و حضور 
و سخنرانی ایشان در کنگره های طراز اول بین المللی 

گواهی بر این مدعاست.
پژوهشی  و  علمی  دستاوردهای  این  داد:  ادامه  وی 
اعتباری جهانی  ایران  پزشکی  باعث شده که خدمات 
از این رو، گردشگران سالمت مایل باشند که  بیابد و 
برای دریافت خدمات درمانی باکیفیت به ایران بیایند.

سقط  و  ناباروری  درمان  تخصصی  فوق  مرکز  مدیر 
مکرر ابن سینا با اشاره به اهمیت گردشگری در توسعۀ 
اقتصادی و ارزآوری، رونق گردشگری سالمت را یکی 
از راه های مؤثر در افزایش درآمد ارزی کشور دانست و 
گفت: با توجه به توانمندی های ایران در حوزۀ خدمات 
از  ناباروری در منطقه و جهان  به ویژه درمان  درمانی، 
یک سو و جاذبه های تاریخی و طبیعی کشور از سوی 
دیگر، سیاست گذاری و سرمایه گذاری مناسب در این 

بخش می تواند بسیار اثربخش و سودآور باشد.
هزینه های  بودن  پایین  به  اشاره  با  تبار  صادقی 
اقبال  دالیل  از  یکی  را  آن  ایران،  در  ناباروری  درمان 
توجه  با  افزود:  و  دانست  ایران  به  گردشگران سالمت 
رفاه و  وزارت کار،  و  بهداشت  وزارت  نظارتی  به نقش 
تأمین اجتماعی، قیمت خدمات درمانی در ایران بسیار 
پایین تر از کشورهای منطقه و جهان است. توجه کنید 
که هزینه یک سیکل درمان ناباروری در ایران، در حد 
700 - 500 دالر است، اما در کشورهایی مثل عراق 
یا قبرس، بین 5 تا 6 هزار دالر، در اروپا حدود 8 تا 9 
هزار یورو و در آمریکا بین 12 تا 15 هزار دالر است. 
ناباروری،  بنابراین، قیمت بسیار پایین خدمات درمان 
در کنار تخصص و تبحر پزشکان ما، باعث شده است 

به ویژه  منطقه،  کشورهای  از  بسیاری  مراجعان  که 
کشورهای حاشیه خلیج فارس داشته باشیم.

صادقی تبار شرایط ارزی فعلی کشور را فرصتی مناسب 
باال  گفت:  و  دانست  ایران  در  گردشگری  رونق  برای 
ایجاد مشکالتی  باعث  اگرچه  ایران،  در  ارز  نرخ  رفتن 
اما در عرصۀ گردشگری  اقتصاد کشور شده است،  در 
سالمت می توان به آن به چشم یک فرصت نگاه کرد 
و با فعال کردن واحد بیماران بین الملل بیمارستان ها 
تقویت زیرساخت های  و مراکز درمانی معتبر کشور و 
گردشگری  برای  ایده آل  مقصد  یک  به  را  ایران  الزم، 

سالمت در منطقه تبدیل کرد.
وی ادامه داد: برای نمونه، پیشرفت ها و دستاوردهای 
درمان  ناباروری،  درمان  حوزۀ  در  ایرانی  متخصصان 
سقط مکرر و تکنیک های ژنتیکی در منطقه بی رقیب 
است و اگر در این زمینه به درستی اطالع رسانی شود 
مراکز  از  حمایت  در  را  الزم  اقدامات  نیز  دولت  و 
قطب  به  بی تردید  ایران  دهد،  انجام  ناباروری  درمان 
ناباروری  درمان  حوزه  در  منطقه  سالمت  گردشگری 

تبدیل خواهد شد.
توضیح  در  ابن سینا  ناباروری  درمان  مرکز  مدیر 
سالمت،  گردشگری  رونق  برای  الزم  زیرساخت های 
تسهیل  گردشگری،  توسعۀ  برای  نخست  گام  افزود: 
واقع  در  است.  درمانی  مقاصد  با  به ویژه  روادید،  اخذ 
باید  بهداشت  وزارت  با  تعامل  در  خارجه  امور  وزارت 
روند صدور روادید برای گردشگران سالمت را تسهیل 
سیستم  که  است  ضروری  چنین،  هم  کند.  تسریع  و 
ویژه،  تسهیالتی  و  شود  تقویت  بین المللی  حمل ونقل 
مانند بلیط های ارزان تر برای گردشگران در نظر گرفته 

است،  حوزه  این  در  ما  رقیب  که  ترکیه  کشور  شود. 
از  می توان  که  دارد  زمینه  این  در  موفقی  تجربه های 
ایجاد شرایط  این ها،  بر  افزون  الگوبرداری کرد.  آن ها 
زمان  کوتاه ترین  در  خدمات  ارائۀ  و  مناسب  اقامت 
در  سالمت  گردشگری  رشد  باعث  می تواند  ممکن، 

ایران شود.
را  صادقی تبار مهم ترین مانع رشد گردشگری سالمت 
نبوِد یک نظام یک پارچه و منظم برای معرفی امکانات 
کشورهای  ویژه  به   کشورها،  دیگر  در  کشور  درمانی 
منطقه دانست و گفت: متأسفانه اکنون واسطه هایی که 
هیچ تخصص و دانشی در این زمینه ندارند و تنها به 
سود خود می اندیشند، در گردشگری سالمت فعال اند. 
همین امر باعث شده است که رقابتی ناسالم ایجاد شود 
و گردشگران اطالعات متفاوتی درباره کیفیت خدمات 
توجه  باید  کنند.  دریافت  درمانی  هزینه های  و  مراکز 
گردشگران  اعتماد  سلب  باعث  وضعیت  این  که  کرد 
از مراکز درمانی کشور می شود و در دراز مدت به نفع 

کشور و هیچ مرکز درمانی ای نیست.
عرصۀ  در  ایران  ممتاز  جایگاه  به  ادامه  تباردر  صادقی 
در  گفت:  و  کرد  اشاره  جهان  در  ناباروری  درمان 
تولیدمثل دانشمندان و  ناباروری و علوم  حوزۀ درمان 
ایرانی در مرزهای دانش حرکت می کنند.  متخصصان 
درمان  داروهای  و  تجهیزات  تکنیک ها،  ابزار،  دانش، 
است  مراکز جهان  بهترین  هم طراز  ایران  در  ناباروری 
موارد  برخی  در  و  همانند  نیز  درمان  موفقیت  نرخ  و 
در  برتری  این  است.  توسعه یافته  کشورهای  از  بیشتر 
بیماران  واحد  شده  باعث  خدمات،  بودن  ارزان  کنار 
مجوز  که  ابن سینا  ناباروری  درمان  مرکز  بین الملل 
فعالیت خود را از وزارت بهداشت دریافت کرده است، 
هر ساله مراجعان متعددی از کشورهای مختف، به ویژه 
این  در  باشد.  داشته  فارس  خلیج  حوزۀ  کشورهای 
واحد ما تالش کرده ایم با اقداماتی همچون به حداقل 
رساندن مدت اقامت بیماران، استفاده از مترجم آشنا 
به حوزۀ درمان ناباروری، مانند پزشکان و یا ماماهای 
و تخصیص یک  انگلیسی  و  عربی  زبان های  به  مسلط 
مشاور برای پاسخگویی آنالین به پرسش های هر بیمار، 

رضایت مراجعان خارجی را تأمین کنیم.

گردشگری دسترس پذیربهار ساد ات موسوی

ایجاد گردشگری دسترس پذیر با دست خوِد ناتوانان

مقصدی ایده آل برای گردشگری سالمت 
]دستاوردهای پزشکان متخصص ایرانی درمنطقه بی رقیب است[
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مجمع عمومی بانک آینده برگزار 
شد

معیار - مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده 
بانک آینده برگزار شد و اعضای جدید هیأت مدیره بانک 

آینده انتخاب شدند.
با توجه به پایان دوره اعضای هیأت مدیره بانک آینده؛ 
مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده این بانک، در 
سالن  محل  در  آذرماه 1398،  مورخ 28  پنج شنبه  روز 
از  سهامداران  و  شد  برگزار  ملی  کتابخانه  همایش های 
آقایان:  ج.ا.ایران،  مرکزی  بانک  تأیید  مورد  نفرات  میان 
عابدینی،  علی  اکبر  سعیدی،  علی  فطانت  فرد،  محمد 
حسین مجاهدی و شعبان مرادی یگان  محله، را به عنوان 
اعضای اصلی هیأت مدیره بانک و آقای سعید قهرمان پور 

را به عنوان عضو علی البدل انتخاب نمودند.

از سوی معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری تهران اعالم شد:

کسب رتبه نخست بانک آینده 
در پرداخت تسهیالت

 
پرداخت  نخست  رتبه  آینده،  بانک   - معیار 

تسهیالت در شبکه بانکی استان تهران را کسب کرد.
بانک آینده، در سال »رونق تولید«، با هدف تأمین مالی 
بر  عالوه  اشتغال،  ایجاد  و  تثبیت  و  تولیدی  بنگاه های 
داخلی  منابع  از  تولید،  رونق  طرح  تسهیالت  پرداخت 
سوی  از  شد ه  معرفی  تولیدی  واحدهای  به  نیز  خود 

کارگروه های استانی، تسهیالت اعطا کرد.
کارگروه  صورت جلسه  آخرین  طبق  راستا،  همین  در 
معاون  سوی  از  که  استان  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل 
هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران اعالم گردید؛  
بانک آینده، 75 درصد از کل تسهیالت از محل تبصره 
)18( در استان را پرداخت کرده است و در طرح »رونق 
تولید«، رتبه نخست را از حیث تعداد و مبلغ تسهیالت 

پرداختی در شبکه بانکی، به خود اختصاص د اد ه است.
ارتباط، محمد امامی امین، معاون هماهنگی  در همین 
به  آینده  بانک  توجه  تهران،  استانداری  اقتصادی  امور 
رونق تولید و استمرار روند افزایشی پرداخت تسهیالت 
به تولیدکنندگان بخش صنعت، معدن و تجارت استان 
قابل  را  بانک  آن  همکاران  مساعد ت  و  تالش  و  تهران 

تقد یر د انست.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی:

رشد بخش کشاورزی 
اقتصاد کشور را نجات داد

وی با بیان این که در بذر سبزی و صیفی 90 درصد 
وابستگی داریم افزود: در بذر پیاز وابستگی نداریم.به گفته 
وی، این در حالیست که به ظاهر مواد غذایی تحریم نیست 

اما سایر مقررات در بخش تامین سایه می اندازد. 
وی رضایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را برای تولید 
که  این  وجود  با  کرد:  اضافه  و  داد  قرار  تاکید  مورد  بذر 
تکنولوژی بذر در دنیا، درحال تغییر است اما باید محققان، 
بذر  ارقام  تعد اد ی  ما  دانشگاهی  و گروه های  پژوهشگران 
رضایت  مورد  اولیه  های  گام  در  اگر  حتی  کنند  تهیه  را 

کشاورزان قرار نگیرد.
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی افزود: به طور حتم کیفیت 
بذر از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا باید مورد رضایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باشد.وی اظهارداشت: در 
ما  وابستگی  نیاز بخش کشاورزی  تامین کود مورد  بخش 
زیاد نیست اما الزم است که تغییر رویکرد جدی در این 

بخش داشته باشیم تا وابستگی کاهش یابد.
کشاورز در بخش مکمل های دارویی و غذایی گفت: هم 
اکنون در تامین هورمون های تولید مرغ، تخم مرغ، شیر 
و گوشت وابستگی داریم زیرا نوسان قیمت روی تولید و 
کیفیت محصول اثرگذار است بنابراین باید تالش کنیم این 

مشکل برطرف شود.

معیار -- گیالن -- مهدیه رزاقی لنگرودی:
به سابقه  توجه  با  بازرگانی  اتاق  استاندار گیالن گفت:   
دیرین خود در استان، به عنوان پارلمان بخش خصوصی 
در مسائل مختلف اقتصادی تأثیرگذار است و می توان با 
محوریت گیالن روابط ایران و اتحادیه اوراسیا را افزایش 

داد.
د کتر  گیالن؛  استانداری  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
اتاق  نمایند گان  هیأت  با  نشست  د ر  زارع  ارسالن 
بازرگانی، صنایع، معاد ن و کشاورزی استان گیالن، بخش 
خصوصی را یکی از مهمترین مولفه های توسعه اقتصاد ی 
اتاق  نمایند گان  هیأت  افزود:  و  خواند  جامعه ای  هر 
نظرات  که  است  اقتصاد ی  فعاالن  از  عصاره ای  بازرگانی 
و  تولیدی  مختلف  مشاغل  مجموعه  از  برگزید ه ای  آنان 

صادراتی محسوب می شود.
وی ادامه داد: دولت تدبیر و امید از ابتدای شکل گیری، 
با فعال کرد ن شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 
در  تا  تولید تالش کرد  موانع  رفع  و  و کارگروه تسهیل 
کاهش مشکالت فعاالن بخش خصوصی گام های موثری 

برد ارد.
و  سخت  شرایط  همه  با  داشت:  اظهار  زارع  دکتر 
تنگناهای اقتصادی، دولت به سبب حمایت و پشتیبانی 
به  گرانسنگی  دستاوردهای   ، اقتصادی  فعاالن  و  مردم 
دست آورده و در دولت یازدهم رشد منفی اقتصادی به 
مثبت و تورم لجام گسیخته به ارث مانده از گذشته، به 

تک رقمی تبدیل شد.
تشدید  از  قبل  تا  که  این  به  اشاره  با  گیالن  استاندار 
اقتصاد  رشد  روبه  روند  آمریکا  ظالمانه  تحریم های 
براساس شاخص ها به سمت توسعه بود، گفت: براساس 
تحوالت بین المللی پس از خروج آمریکا از برجام، واردن 
تورم،  و  ارز  نرخ  تغییر  بازار،  به  اقتصادی  شوک  شدن 
به  مردم  برای   97 سال  در  ویژه  به  را  بسیاری  تبعات 

دنبال داشت.
جبران  بر  مبنی  مرکزی  بانک  کل  رئیس  اعالم  به  وی 
رشد منفی سال گذشته و رشد نیم درصدی اقتصادی در 
سال جاری اشاره و خاطرنشان کرد: به گواه کارشناسان 
اقتصادی و موسسات بین المللی؛ دولت جمهوری اسالمی 
بر  که  و موجی  تنش  بر  توانست  نحو شایسته  به  ایران 
و  کند  تدبیر  و  مدیریت  شد،  وارد  ایران  اقتصاد  و  بازار 
گذشته  در  بازار  بر  موجود  التهاب های  بر  خوشبختانه 

فائق آمد.
تالش  که  این  بیان  با  گیالن  در  دولت  عالی  نماینده 
دولت و بخش خصوصی باید در راستای اجرای منویات 
رهبر معظم انقالب و برنامه های دولت در حوزه اقتصاد 
باشد، گفت:  از ظرفیت های موجود  استفاده  و  مقاومتی 

رونق  اقتصادی،  رشد  زمینه  می توانیم  چالش ها  همه   با 
تولید، اشتغال و کاهش نرخ بیکاری را شاهد باشیم.

سابقه  به  باتوجه  بازرگانی  اتاق  که  این  بیان  با  وی 
دیرین خود در گیالن، می تواند به عنوان پارلمان بخش 
باشد،  تأثیرگذار  اقتصادی  مختلف  مسائل  در  خصوصی 
خصوصی،  بخش  نظرات  می تواند  بازرگانی  اتاق   افزود: 
فعاالن اقتصادی و صادرکنندگان در مسایل اقتصادی را 
اخذ کرده و به مجموعه دولت در استان منتقل کند تا 

موارد به صورت استانی و نیز ملی، پیگیری شود.
از  بسیاری  اخیر  سال های  در  گفت:  گیالن  استاندار 
مشکالت شناسایی شده از سوی استان گیالن به مراجع 
تصمیم گیر ملی انتقال پیدا کرده که خوشبختانه برای 

تولیدکنندگان در سطح ملی راهگشا بوده است.  
دکتر زارع با اشاره به این که رییس  جمهوری همواره بر 
عزم دولت مبنی بر واگذاری امور اجرایی و تصدی گری ها 
در اقتصاد به بخش خصوصی تأکید دارد، اظهار داشت: 
ابتکار عمل را  انتظار است  اتاق  بازرگانی  بر این مبنا از 
در دست گرفته و در حوزه اقتصادی، فعاالنه ایفای نقش 

کند.
ضوابط  و  دستورالعمل ها  رعایت  با  که  این  بیان  با  وی 
منعطفانه  صورت  به  ظرفیت ها  تمامی  از  کردیم  تالش 
بخش  و  دولت  کارگروه های  در  افزود:  کنیم،  استفاده 
خصوصی، تسهیل و رفع موانع تولید و اشتغال، مشکالت 
واحدهای تولیدی و سرمایه گذاران ، مورد به مورد بررسی 

شد ه و این روند با قوت استمرار دارد.
و  راکد  واحد های  از  تعد اد ی  بازگشت  به  زارع  د کتر 

و  اشاره  ماه گذشته  تولید در چند  به چرخه  نیمه فعال 
خاطرنشان کرد: بازد ید های مید انی از واحد های تولید ی 
برنامه  د ر  همواره  نزد یک،  از  آنان  مشکالت  شنید ن  و 

مد یران ارشد استان بوده و استمرار د ارد.
وی گفت: مسائل و مشکالت مرتبط با حوزه های بیمه ای، 
مالیاتی و بانکی فعاالن اقتصادی با جدیت دنبال می شود.

در  تولیدی  تمام  نیمه  پروژه   198 شناسایی  به  وی 
بخش های مختلف اشاره کرد و گفت: 885 میلیارد تومان 
درنظرگرفته  بخش  این  برای  مناسب  نرخ  با  تسهیالت 
یقین  که  است  پرداخت  مرحله  در  نیز  بخشی  و  شده 
خصوصی  بخش  و  مردم  همت  با  مسیر  این  در  دارم 

می توانیم بر مشکالت فائق آییم.
باالی  بسیار  ظرفیت های  از  استفاده  گیالن  استاندار 
موجود در استان در شرایط تحریمی امروز را به عنوان 
یک فرصت مطلوب ارزیابی و خاطرنشان کرد: هوشمندانه 
ترین راه برای ایجاد رونق در جامعه، استفاده از ظرفیت 
صادرات است و در حال حاضر در شرایطی هستیم که 
در سایه بهره گیری از ظرفیت اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
و نیز بهبود روابط با چند کشور همسایه، فرصت صادراتی 
کم نظیری پیش رو داریم. وی به جایگاه ترانزیتی گیالن 
به سبب همجواری با دریای خزر و قرار داشتن در مسیر 
آینده  در  گفت:  و  کرد  اشاره  جنوب   -- کریدور شمال 
با تکمیل خط آهن و اتصال به بنادر کاسپین، آب های 
دنیا و آستارا که مورد توجه کشورهای همسایه به ویژه 
مورد تأکید همیشگی رئیس جمهوری است، بستر جابه 
جایی 10 میلیون تن بار را فراهم می کند که یک ظرفیت 

بزرگ محسوب می شود.
جمهوری  نام  و  قداست،  حرمت،  حفظ  ضرورت  بر  وی 
اسالمی در مبادالت تجاری تأکید و تصریح کرد: انتظار 
داریم اتاق مشترک ایران و روسیه، باتوجه به بازار هدف 

مشترک، فعال تر از گذشته عمل کند.
اقتصادی  اتحادیه  در  گیالن  محوریت  به  زارع  دکتر 
اوراسیا و تشکیل دبیرخانه آن در این استان پس از سفر 
می  گیالن  محوریت  با  گفت:  و  کرد  اشاره  وزیر صمت 

توان روابط ایران با اوراسیا را افزایش داد.
وی به رشد 17 درصدی حمل و نقل کاالهای صادراتی 
یک  را  آن  و  اشاره  گیالن  استان  ترانزیتی  مسیر  از 
دستاورد و موفقیت قابل گسترش دانست و خاطرنشان 
کرد: دولت تدبیر و امید در سال های اخیر به ویژه طی 
امسال، حمایت های مناسبی از صنعت چای انجام داد 
تحقق  در  تنگناها  همه  وجود  با  دولت  مجموع؛  در  و 
اقتصادی  فعاالن  از  حمایت  بر  همواره  درآمدی،  منابع 

اهتمام دارد.

معیار - گیالن - مهدیه رزاقی لنگرودی:
به  اشاره  با  گفت وگویی  رجایی« در  مهدی  »سید 
برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت شهرداری 
پیگیری  گفت:  شهر،  شورای  پنجم  دور  در  لنگرود 
اعتبارات ملی با توجه به وضعیت درآمدی شهرداری ها 
برای  که  به گونه ای  است  برخوردار  خاصی  اهمیت  از 
سطحی  آب های  ساماندهی  و  الیروبی  دیواره سازی، 
ملی  اعتبارات  از  تومان  میلیارد  پنج  لنگرود  رودخانه 

اختصاص یافته است.
از قرارداد 20 میلیارد  این که  بیان  با  لنگرود  شهردار 
تومان  میلیارد   15 تاکنون  لنگرود  آسفالت  تومانی 
محقق شده است، تصریح کرد: 50 درصد از این مبلغ 

نیز از طریق اعتبارات ملی محقق شد.
حل  برای  دولت  اعتبارات  اختصاص  بر  تاکید  با  وی 
پیگیری های  با  افزود:  شمالی  استان های  زباله  مشکل 
خوب آقای الهوتی توانستیم اعتبار 11 میلیارد تومانی 
کارخانه کمپوست شهرستان را با توجه به جبران مبلغ 
ارز به 16 میلیارد تومان افزایش دهیم که این مبلغ از 

طریق سازمان شهرداری ها جذب شده است.
رجایی با بیان این که شهروندان باید نسبت به محیط 
زیست خود احساس مسوولیت داشته و با تفکیک زباله 
امر  این  تحقق  به  زباله  تولید  کاهش حجم  و  مبدا  از 
کمک کنند، اذعان کرد: کارخانه زباله سوز با توجه به 
باید به  نیاز  این پروژه و حجم زباله مورد  مبلغ ریالی 

مرکز  که  است  نیاز  و  پیگیری شود  منطقه ای  صورت 
زباله سوزی در شرق استان احداث شود.

 98 مالی  سال  پایان  تا  داد:  ادامه  لنگرود  شهردار 
میلیارد   12 اعتبار  با  شهرستان  کمپوست  کارخانه 

تومانی به سرانجام خواهد رسید.
حافظ  و  سعدی  خیابان های  لوله گذاری  رجایی 
شهرستان را از دیگر پروژه های بزرگ شهرستان عنوان 
دلیل  به  جمهوری  خیابان  لوله گذاری  کرد:  اذعان  و 
اعتراضات مردمی تاکنون انجام نشده و لوله های مورد 
نیاز این مسیر هم خریداری شده و گرچه هم اکنون 
هم به صورت قانونی می توان اجرای پروژه را آغاز کرد 
با شهروندان و کسب رضایت  تعامل  به دنبال  ما  ولی 
آنان هستیم و در زمان مناسب این کار انجام می شود .

شهردار لنگرود بحث کنارگذر از میدان شهید امالکی 
به سمت جاده لوکالیه را از جمله پروژه های زیربنایی 
فاقد  مسیر  این  کیلومتر   2 کرد:  خاطرنشان  و  عنوان 
مبلغ  و  شده  انجام  مسیر  لوله گذاری  و  بوده  جاده 
2میلیارد تومان نیز برای احداث پل این مسیر اختصاص 
یافته که پیگیر جذب اعتبار اختصاص یافته هستیم  و 
انجام  با  و  بود  پل خواهیم  این  اجرای  به زودی شاهد 
این پروژه حجم ترافیک میدان شهید امالکی کاهش 

می یابد.
رجایی تجمیع استخرهای پارک فجر و ورزش های آبی 
و سینمای آبی را از دیگر پروژه های شهرستان دانست 
و گفت: دو فاز از استخرها تجمیع شدند و هم اکنون 

نیز با پیمانکار در حال مذاکره هستیم.

ممیزی  که  این  بر  تاکید  با  پایان  در  لنگرود  شهردار 
گفت:  می شود،  انجام  به زودی  شهرداری ها  امالک 
متاسفانه آخرین بار کار ممیزی امالک شهرداری ها در 
سال 72 انجام شده است و به دلیل هزینه باالی این 
انجام نشده است که  کار، ممیزی امالک شهرداری ها 
دنبال  به  الزم  های  برنامه ریزی  با  لنگرود  شهرداری 
شهرداری  امالک  ممیزی  سریع تر  چه  هر  اجرای 
هاست و انتظار می رود که شهروندان نیز با کارشناسان 

همکاری الزم را داشته باشند

گسترش روابط ایران و اتحادیه اوراسیا با محوریت گیالن 

تشریح برنامه های شهرداری لنگرود
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شــــیلینگ

لحطاتی با شعربه انتخاب نیما موسوی

"کارو"
شب سیاه، همانسان که مرگ هست

قلب امید در به در و مات من شکست
سر گشته و برهنه و بی خانمان، چو باد
آن شب،  رمید قلب من، از سینه و فتاد

زار و علیل و کور
بر روی قطعه سنگ سپیدی که آن طرف

در بیکران دور
افتاده بود،  ساکت و خاموش، روی گور
گوری کج و عبوس و تک افتاده و نزار

در سایه سکوت رزی، پیر و سوگوار
بی تاب و ناتوان و پریشان و بی قرار

بر سر زدم، گریستم، از دست روزگار
گفتم که ای تو را به خدا،  سایبان پیر

با من بگو، بگو که خفته در این گور مرگبار؟
کز درد تلخ مرگ وی، این قلب اشکبار

خود را در این شب تنها و تار کشت؟
پیر خمیده پشت

جانم به لب رسید، بگو قبر کیست این؟
یک قطره خون چکید، به دامانم از درخت
چون جرعه ای شراب غم، از دیدگان مست

فریاد بر کشید: که ای مرد تیره بخت
بر سنگ سخت گور نوشته است، هر چه هست

بر سنگ سخت گور
از بیکران دور

با جوهر سرشک
دستی نوشته بود:
"آرامگاه عشق"

"عطارنیشابوری"
عشق جانان همچو شمعم از قدم تا سر بسوخت

مرغ جان را نیز چون پروانه بال و پر بسوخت
عشقش آتش بود کردم مجمرش از دل چو عود
آتش سوزنده بر هم عود و هم مجمر بسوخت

زآتش رویش چو یک اخگر به صحرا اوفتاد
هر دو عالم همچو خاشاکی از آن اخگر بسوخت

خواستم تا پیش جانان پیشکش جان آورم
پیش دستی کرد عشق و جانم اندر بر بسوخت

نیست از خشک و ترم در دست جز خاکستری
کاتش غیرت درآمد خشک و تر یکسر بسوخت

دادم آن خاکستر آخر بر سر کویش به باد
برق استغنا بجست از غیب و خاکستر بسوخت

گفتم اکنون ذره ای دیگر بمانم گفت باش
ذره ی دیگر چه باشد ذره ای دیگر بسوخت

چون رسید این جایگه عطار نه هست و نه نیست
کفر و ایمانش نماند و مُومن و کافر بسوخت

"جامی"
دل فارغ ز درد عشق، دل نیست

تن بی درد دل جز آب و گل نیست
ز عالم رویت آور در غم عشق!

که باشد عالمی خوش، عالم عشق
غم عشق از دل کس کم مبادا!

دل بی عشق در عالم مبادا!
فلک سرگشته از سودای عشق است
جهان پر فتنه از غوغای عشق است

می عشقت دهد گرمّی و مستی
دگر، افسردگی و خودپرستی
اسیر عشق شو! کآزاد گردی

غمش بر سینه نه! تا شاد گردی
ز یاد عشق، عاشق تازگی یافت

ز ذکر او، بلند آوازگی یافت
اگر مجنون نه می زین جام خوردی،

که او را در دو عالم نام بردی؟
هزاران عاقل و فرزانه رفتند
ولی از عاشقی بیگانه رفتند

نه نامی ماند از ایشان نی نشانی
نه در دست زمانه داستانی

بسا مرغان خوش پیکر که هستند
که خلق از ذکر ایشان لب ببستند
چو اهل دل ز عشق افسانه گویند

حدیث بلبل و پروانه گویند
به گیتی گرچه صدکار، آزمایی

همین عشقت دهد از خود رهایی
بحمد اهلل که تا بودم درین دیر
به راه عاشقی بودمّ سُبک سیر

چو دایه مشک من بی نافه دیده
به تیغ عاشقی نافم بریده

چو مادر بر لبم پستان نهاده ست
ز خونخوارِی عشقم شیر داده ست

اگر چه موی من اکنون چو شیرست
هنوز آن ذوق شیرم در ضمیرست

به پیری و جوانی نیست چون عشق
دمد بر من دمادم این فسون عشق

که: »جامی، چون شدی در عاشقی پیر،
سبک روحی کن و در عاشقی میر!

بنه در عشقبازی داستانی!
که ماند از تو در عالم نشانی

بکش نقشی ز کلک نکته زایت!
که چون از جا روی ماند به جایت«

چو از عشق این نوا آمد به گوشم
به استقبال بیرون رفت هوشم

به جان گشتم گرو فرمانبری را
نهادم رسم نو، سحرآوری را

برآنم گر خدا توفیق بخشد
که نخلم میوه تحقیق بخشد

کنم از سوز عشق آن نکته رانی
که سوزد عقل، رخت نکته دانی

درین فیروزه گنبد افکنم دود
کنم چشم کواکب گریه آلود
سخن را پایه بر جایی رسانم
که بنوازد به احسنت آسمانم

الزام به سرو غذاهای محلی
آوات مکاری رییس گروه بازاریابی و تبلیغات سازمان 
میراث فرهنگی کردستان گفت: اقامتگاه های بوم گردی استان 
در راستای معرفی و جذب بیشتر گردشگر به کردستان ملزم 

به سرو غذاهای محلی در کنار غذاهای دیگر شدند.
وی اضافه کرد: از جمله مهم ترین این غذاهای محلی که سرو 

پلویی  )غذایی  یکاوه  شامل  شده  اعالم  اقامتگاه ها  به  آن ها 
و کشمش،  پیازداغ، خرما  برنج(، گوشت، کالنه،  از  متشکل 
هاالو )غذایی آبگوشتی اما متفاوت از آبگوشت دیگر مناطق 
کشور(، بروش )نوعی پیش غذا(، شایان پلو، شلمین، قیمه و 

َکَور)گوشت و سبزی تره( و )بریان بی( است.
مکاری افزود: بیشتر این غذاها در فصل پاییز و زمستان پخته 
به  فصل ها  این  در  سفر  با  توانند  می  مسافران  و  می شوند 
زیبای های  و  طبیعی  جاذبه های  دیدن  بر  عالوه  کردستان، 

این استان، طعم غذاهای سنتی آن را نیز بچشند.
وی یادآورشد: پیش بینی می شود تا پایان سال جاری تعداد 
خانه های بوم گردی در استان از 15 به 30 مورد برسد و در 
در  خانه ها  این  ایجاد  پرونده   50 حاضر  حال  در  راستا  این 

کردستان در حال بررسی است.
به  توریسم  شاخص های  براساس  کردستان  روستای   43
عنوان روستاهای هدف گردشگری انتخاب شده اند و بیش از 
10 مورد از این روستاها اکنون در کانون توجه توریسم قرار 

دارند و دارای ظرفیت های گردشگری هستند.

کشف ۳۵ ُمهر استوانه ای 
متعلق به عصر آهن

مصطفی ده پهلوان سرپرست هیات باستان شناسی 
قزوین  زهرای  بوئین  ازتوابع  سگزآباد  تپه  قره  گورستان 
گفت: کاوش در گورستان نویافته عصرآهن 2 و 3 قره تپه 
این منطقه، به کشف 35 مهر استوانه ای از نوع مهرهای 
محلی و ایالتی آشوری منجر شد که نشان از جایگاه قابل 

توجه این محوطه در حوزه فرهنگی آشور دارد.
و  جسمانی  شناسی  انسان  بررسی های  افزود:  وی 
های  سنت  شناسی،  جانور  باستان  ژنتیک،  پژوهش های 
تدفینی نادر و شواهد غنی حاکی از تعامالت و پیوند های 
دور  مناطق  با  محوطه  این  ساکنان  اقتصاد ی  و  فرهنگی 
فرهنگی  ـ  سیاسی  حوزه  و  ایران  فالت  غربی  لبه  دست 
از قبیل آشور و حوزه های فرهنگی غرب،  حکومت هایی 

شمال و شمال غرب ایران دارد.
روند  در  این که  بیان  با  باستان شناسی  سرپرست هیات 
پنجم  الیه  با  ناباوری  عین  در  و  ترانشه  این  در  کاوش 
تدفین نیز مواجه شدیم، گفت: در این الیه پیکر یک اسب 
تد فینی  الیه های  تراکم  دلیل  به  که  آمد  دست  به  سان 
کاوش در بافت این الیه امکان پذیر نشد و به فصل آینده 
موکول شد. د ه پهلوان د ر ادامه افزود: تاریخ گذاری مطلق 
یافته ها با کمک موسسه باستان شناسی د انشگاه ورشو و 
د انشگاه آکسفورد انجام گرفت و نتایج آن مهر تأئیدی بر 
این  و 3  فرهنگی عصر آهن 2  مواد  نسبی  تاریخ گذاری 

محوطه از 1050 تا 820 پیش از میالد است.
و  فرهنگی  میراث  پژوهشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
این  های  یافته  میان  در  کرد:  تصریح  وی  گردشگری، 
خلوص  با  آنتیموان  جنس  از  زینتی  مهره های  گورستان 
پیچیدگی  گویای  که  آمد  دست  به  درصد  نود  باالی 

کارگاه های فلزکاری این عصر است.

ثابت  پای  آلمانی  تفکر  در  تراژدی  که  زمانی  نخستین 
بود.  شیلینگ  فرید ریش  اثر  د ر  گشت  فلسفی  اهتمامات 
نقاد ی  و  د گماتیسم  باب  د ر  نامه هایی  د ر  د هم  نامه ی 
بیانگر  بار  نخستین  برای  شد،  نوشته   1795 سال  به  که 
حتا  است،  مدرن  و  یونانی  تراژدی؛  که  بود  اعتقاد  این 
تراژدی های شکسپیر هرگز توان رسیدن به بلندایی که در 
دست یونانیان است را ندارند، اعتقادی که تقریبن در میان 
تمام فالسفه ی قرن نوزدهم آلمان مشترک بود. این رویکرد 
نسبت به تراژدی که دورنمایی از آن به اختصار در این نامه 
نظام  در  یعنی  او  سال 1800  اثر  در  ای  اندازه  تا  هست، 
ایدآلیسم استعالیی بسط یافته است، اما بحث کامل تر آن 
در درس گفتارهایی د ر باب فلسفه ی هنر او در سال های 

1802به بعد وجود د ارد.
شکل  را  فصل  این  اصلی  کانون  گفتارها  د رس  همین 
این  دشوارند.  هم  هنوز  شیلینگ  های  نوشته  می دهند. 
مبهم هستند.  نیز  آلمانی  زبان  معیارهای  با  حتا  نوشته ها 
ارائه ستون فقرات ساختار بحث، جوهره ی استدالل  برای 

شیلینگ را می توان به شکل کوتاه چنین نوشت:
-- وظیفه ی فلسفه آن است که به ناسازگاری میان آزاد ی 
از یک سو و ضرورت یا تقدیر از سوی د یگر اشاره کند، اما 

نهایت سازگاری میان آن دو را باید به اثبات رساند.
-- عقل، در شکل فلسفه، نمی تواند به این مهم د ست یابد.

-- برای پشت سر گذاشتن ناتوانی عقل باید به هنر روی 
آوریم.

-- از میان تمامی هنرها، فقط تراژدی است که می تواند به 
این مطلوب نایل آید، از این رو تراژد ی واالترین و تواناتریِن 

همه ی هنرهاست.
و ضرورت،  آزاد ی  همانی  این  د اد ن  نشان  با  تراژد ی،   --

عیان می سازد که این دو سازگارند.
دوست  به  خطاب   ،1795 سال  در  نامه ای  در  شیلینگ 
هر  انجام  و  آغاز  می نویسد:  هگل،  دانشجویی اش،  دوران 

فلسفه ای مسأله ی آزاد ی است.
در نظر اول، این گفته غیرمنتظره به نظر می رسد، چرا که 
مسأله ی  بگوید  که  دارد  تمایل  آدمی  نخست،  وهله ی  د ر 
و  است.  فلسفه  اساسی  مسائل  از  یکی  فقط  آزاد  اراد ه ی 
مسائلی مانند وجود خدا، نسبت میان ذهن و بد ن، حدود 
شناخت انسانی، سرشت امر خیر و غیره نیز باید از اهمیتی 
همسنگ با آن برخوردار باشند. بنابراین؛ این سوال که چرا 
مسأله آزاد ی د ر مرحله ای از تاریخ فلسفه -- که شیلینگ 
در آن جای می گیرد -- تمام این مسائل سنتی دیگر رابه 

حاشیه می برد؟ پرسشی اساسی است. 
این سوال مستلزم بحثی است درباره ی درخت  به  پاسخ 
بزرگی که کل فلسفه ی قرن نوزدهم آلمان در زیر سایه ی 

آن پر و بال گرفته است: 
ایمانوئل کانت

کانت به شد ت تحت تأثیر پیشرفت های علم مدرن نیوتنی 
بود. د ر واقع او این را یک رسوایی می د انست، در حالی که 
علم مدرن روایتی از پیشرفت پیوسته و عظیم د ر گشود ن 

اسرار طبیعت بود، فلسفه هیچ پیشرفتی حاصل نکرده بود 
آن ها  در  سال  هزار  دو  که  می چرخید  د ایره  همان  دور  و 
اما در عین حال، کانت عمیقن دل  بوده است،  سرگردان 
نگران تبعاتی بود که جهان بینی نیوتنی برای دین و اخالق 

به بار می آورد.
مطابق علم نیوتنی جهان هیچ نیست مگر ماده ی در حال 
حرکت، ساعتی عظیم که با تبعیت از قوانین حرکت نیوتن 
بتوان  اگر تمام آنچه درباره ی واقعیت  اما  حرکت می کند. 
گفت همین باشد، آنگاه ممکن است این نکته مدنظر باشد 
نخستین  برای  ساعت  این  ساختن  برای  خدا  وجود  که، 
نظر  به  اما  است.  ضروری  آن،  آوردن  در  حرکت  به  و  بار 
امر  این  و  ندارد  دیگری  وظیفه ی  هیچ  این  جز  می رسد 
بی ربط  آن  سبب  که  مرگی  می شود،  او  مرگ  به  منجر 
نباشیم  هیچ  ما  اگر  این،  بر  عالوه  است.  عالم  به  او  بودن 
شدن  پراکند ه  با  پس  حرکت،  حال  در  مولکول هایی  جز 
این مولکول ها در زمان مرگ ما نیز وجود دیگری نخواهیم 
برای کانت  اما  به جاودانگی توهم است.  باورمان  و  داشت 
نگران کننده ترین پیامد این حرف ها این است که قوانین 
نیوتنی  جهان  در  رو  این  از  و  نیست  استثنابردار  حرکت 
برای  جایی  آن  پی  د ر  و  انسان  آزاد ی  برای  جایی  دیگر 

اخالق وجود ندارد.
به زعم کانت، تنها مشکل فلسفه ی قرن هجد هم این مسأله 
مشخص تر  طور  به  کرد  باید  چه  طبیعی  علوم  با  که  بود 
برای  باید  که  کاملی  بهای  ضمن  که،  بود  آن  وظیفه 
به  د ستاورد ها  این  شد.  قائل  طبیعی  علوم  د ستاورد های 
داده  آشتی  اخالقی  و  دینی  حیات  مقتضیات  با  نحوی 
جهان  یک  آوردن  بوجود  از  بود  عبارت  تکلیف  این  شود. 
بینی یکپارچه، جهان بینی ای که جنبه های نظری و عملی 
وجود انسان را در قالب یک تمامیت سازگار باهم ترکیب 
کند. این وظیفه -- به تعبیر کانت -- در اثر سال 1781 

او یعنی؛ "نقد عقل محض" به انجام رسید. )ادامه دارد(

بخش چهارم

6

 --- نیم نگاه ---



گرد آورند ه مریم نباتیزنگ تفریح  

شماره 107 --- جدول و سودوکو ---

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

افقی:
1- الغر- نهی شد ه 2- خواب خوش- شهری د ر لرستان- فد یه 3- آبشاری د ر نزد یکی کاشان- مجلس نمایند گان روسیه- فراوان 4- رتبه کارمند ی- مفرد حواس- اشعه مجهول- خد ای من 5- موجود نامرئی- گذران زند گی- اتکا 
نمود ن 6- اند اختن- غروب کرد ن- بند گی 7- جاد ه هواپیما- د یرین- ایستگاه قطار 8- پیوسته- گود و عمیق- میزان 9- ماد ربزرگ- بزرگراه- از سینهای نوروزی 10- سلطان شاعرانه- آتشگیره- کهن 11- راه یافتن- متابعت 

بیماری 12- شیشه آزمایشگاهی- بصیر- گرما- قظار 13- عالمتی که پای سند می گذارند- تاریک نیست- پایتخت غنا 14- وسطی- گیتی- رسا 15- گیاهی از تیره آالله- اثر عاشقانه عصار تبریزی 
عمودی:

از تیره نعناعیان- د مل چرکین- گویند نان روزانه است  1-روستایی باسرابی زیبا د ر نزد یکی بیستون- بصیرت- شتر آمریکایی 2- گیاهی 
3- واحد پول کشورمان- از الیاف گیاهی- ماه روزه 4-گل ناامید ی- کشور آسیایی- پایه- زود و سریع 5- مهربانی- رود اروپایی- تصد یق 
انگلیسی 6- من و شما- شهرتشنه فریب- بخار شد ن 7- شهر کویری- نوعی چراغ برق د ارای سرپوش- از اعد اد ترتیبی 8- روشنائی ها- فلز 
گلوله- د ر به روی آن می چرخد 9- مشهور- به صورت پیش بینی نشد ه- نور د هند ه10- کافی بود ن- کمبود- ضمیر غایب 11- فلز سرخ 
جای گزینی- اتحاد یه فوتبال اروپا 12-سرحد- پهلوان- نوعی تخم مرغ- جاذبه 13- فرزند  نتیجه- ارابه- نان آبگوشتی 14- بخشند ه- گیاه 

پیچند ه- کشویی 15- معمولی- شهری د ر کرد ستان- اشاره به د ور- ویتامین جوانی  
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نقشه تصاحب خانه پیرزن تنها 
ناکام ماند

از  بزرگ  تهران  آگاهی  پلیس  یکم  پایگاه  رئیس 
وکالت  با جعل  که  داد  رستورانی خبر  پیک  د ستگیری 
د ر  تنها  پیر زنی  ویالیی  خانه  یک  تصاحب  قصد  نامه 

زعفرانیه را د اشت.
 سرهنگ کارآگاه "قاسم د ستخال" گفت: کیوان با حضور 
همین  د ر  و  کرد  معرفی  ویال  مالک  را  خود  آگاهی  د ر 
هنگام خواهر کیوان به نام سوسن 35 ساله به پایگاه یکم 
برگ وکالت قطعی عنوان کرد، منزل  با یک  و  مراجعه 
متعلق به ماد رش است. کارآگاهان با مشاهد ه وکالت نامه 
نامه  وکالت  که  شد ند  متوجه  سوسن  توسط  شد ه  ارائه 

جعلی می باشد.
مجدد ا  کیوان  و  سوسن  د اشت:  ابراز  پلیسی  مقام  این 
مورد بازجویی قرار گرفتند، این بار کیوان لب به اعتراف 
گشود و اظهار داشت: چند سالی پیک غذای رستوران 
به  و  بود  90ساله  پیرزنی  که  خانه  مالک  برای  و  بود م 
تنهایی زند گی می کرد غذا می برد م، چون رفت و آمد م 
کرد ه  پید ا  اعتماد  من  به  پیرزن  بود،  زیاد  خانه  د رآن 
بود به طوری که کارهای او را با موتور شخصی ام انجام 

می د اد م.
د ستخال گفت: متهم د ر اد مه اظهار د اشت: روزی پیرزن 
به  که  گفت  کاری  انجام  برای  و  گرفت  تماس  من  با 
منزلش بروم وقتی به منزل او رفتم به من گفت که این 
و حاال،  ارث رسید ه  او  به  و  است  بستگانش  برای  خانه 
چون مد ارک خانه را برای جا به جایی سند به صورت 
کامل ندارد از من خواست تا برایش کار های نقل و انتقال 
سند را انجام د هم و او هم د ر عوض 2 د انگ خانه را به 

نام من بزند.
من با گرفتن اسناد و مد ارک به خانه آمد م و د ر این فکر 
بود م که پیرزن سن باالیی د ارد و نهایت چند وقت د یگر 
فوت می کند، پس به جای 2 د انگ کل خانه را صاحب 
می شوم. د ر همین هنگام به یاد د وستم به نام امیر 65 
ساله افتاد م که د ر پاتوقی که برای مصرف شیشه جمع 
د ار  سابقه  می د انستم  و  بودم  آشنا شد ه  او  با  می شد یم 
است و در زمینه جعل سند فعالیت می کند. با مراجعه 
گرفتن  قبال  د ر  هم  او  و  د اد م  نشانش  را  مد ارک  او  به 
جعلی  نامه  وکالت  برایم  که  پذیرفت  تومان  میلیون   2

د رست کند.
از  این که پس  بیان  با  پایگاه یکم پلیس آگاهی  رئیس 
انتقال جاعل به پایگاه یکم، وی نیز به جرم جعل وکالت 
با توجه به غیبت  نامه خانه ویالیی اعتراف کرد، گفت: 
پیرزن صاحب خانه، متهمان برابر د ستور بازپرس شعبه 
د هم د اد سرای ناحیه 1 تهران برای کشف زوایای پنهان 

پروند ه د ر اختیار کارآگاهان پایگاه یکم قرار د ارند.
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جواب شماره قبل

كاه بده، كاال بده، یك قاز و نیم باال بده
]کنایه از توقع بیش از حد دیگران از آدم [

کاالهایی  بود که معموالً  تاجری  روزی روزگاری، مرد 
را از د اخل کشور می خرید و به خارج از کشور می برد 
و آن طرف مرزها به چند برابر قیمت می فروخت. تاجر 
بعد از چند بار رفت و آمد با یکی از مأموران گمرک 
د وست شد و هر بار که کاالیی را می خواست از مرز رد 
کند رشوه ای به مأمور گمرک می د اد و بد ون پرد اخت 
از مرز رد  را  به راحتی کاالیش  کمترین حق گمرکی 

می کرد. 
یک بار که تاجر مانند همیشه کاالیی را خریده بود تا 
د وست  د ید  رسید  گمرک  به  وقتی  د هد  عبور  مرز  از 
عزیزش آن جا نیست. با خود گفت با این مرد هم از د ر 
د وستی وارد می شوم و هر جور شد ه کاالهایم را بد ون 

پرداخت حق گمرکی از آن جا رد می کنم. 
از  شد،  نزدیک  گمرک  به  خوب  وقتی  تاجر  مرد 
بود  کرد ه  که  ریزی  برنامه  طبق  و  شد  پیاد ه  اسبش 
گفت:  و  رفت  گمرک  مأمور  طرف  به  خوش  روی  با 
جا  این  که  اسبی  این  نباشی.  خسته  عموجان  سالم 
مأمور گمرک  است؟  اسب شما  بسته شد ه  د رخت  به 
جواب سالمش را داد و گفت: بله آن اسب من هست. 

مرد تاجر برای این که خودش را نشان د هد اسبش را 
کنار اسب مأمور گمرک بست و مقد اری کاه و علوفه 
به  بود جلوی هر دو اسب ریخت و دوباره  که خریده 

طرف مأمور گمرک برگشت. 
مسافرم.  بابا  نه  گفت:  تاجری؟  گفت:  گمرک  مأمور 

می خواهم به د ید ن اقوامم آن طرف مرز بروم این باری 
اد ویه  و  توتون  هم که می بینی سوغات خرید م. کمی 
است، آن وقت به طرف بارش رفت مقد اری توتون آورد 
و به طرف مأمور گرفت و گفت: می توانید بپیچید و یک 
سیگار حسابی بکشید. مأمور گمرک توتون را نگرفت 
خود  با  را  توتون  مرغوبترین  که  است  معلوم  گفت:  و 
سیگار  اهل  من  بکش  سیگار  خود ت  ممنون  می بری. 

نیستم. 
برد ارید خود تان نمی کشید  تاجر اصرار کرد که قربان 
مأمور  باز  ولی  کنید.  تقد یم  عزیزانتان  و  د وستان  به 
تاجر قصد  به وارسی کاالیی که  گمرک قبول نکرد و 
عبور آن ها را از مرز د اشت مشغول شد. مأمور گمرک 
از بررسی کامل کاال گفت: فکر کنم حد ود اً چند  بعد 
خروار باشد. عوارض گمرکی کاالی شما بیست تومان 
جریمه  باید  هم  قاز  د و  تا  نیم  و  قاز  یک  می شود. 

پرد اخت کنی. 
حمل  غیرقانونی  کاالی  من  جریمه!  گفت:  تاجر 

نمی کنم؟ 
مأمور گفت: بله توتون جزء کاالهای غیرقانونی محسوب 
نمی شود ولی شما به مأمور قانون پیشنهاد رشوه د اد ید.

 **********

ند ید یم که چند وقت پیش یه  رو  فامیالمون  آن قد ر 
یارو اومد به اسم عموم خونمون شام خورد!

بعد ا فهمید یم گد ا بود ه

   **********

ضرب المثل د اییم وقتی د اره مهمون د عوت می کنه:
د ر خانه ما رونق اگر نیست

وای فای هست !!: حتما بیاین!!

**********

امروز رفته بود م پشت بام که آنتن تلویزیون را تنظیم 
کنم، با موبایلم شماره خونه را گرفتم به مامانم میگم: 

الو، مامان خوبه؟
خوبین؟  شما  خوبن  همه  مرسی  میگه:  هم  مامانم 

خانواد ه خوبن؟ ببخشید بجا نیاورد م.

**********

وقتی می بینی د اره بهت خوش میگذره
به طور مشکوکی باید بترسی

**********

یه سال پیش خواستم زن بگیرم
بعد چند روز خالم زنگ زد گفت:

منفی  جواب  د خترخالت،  خواستگاری  میای  اول 

می گیری
بعد هر قبرستونی خواستی برو!!!

**********

به من میگه؛  بانک کارتشو د اد ه  پیرمرد ی مقابل عابر 
موجود ی بگیر برام

براش گرفتم، میگم؛ 5 هزار تومنه پد ر جان
گفت: خاک بر اون سرت کنن با این موجود ی گرفتنت 

و رفت

   **********

ما یک غلطی کردیم د و سه ترم رفتیم کالس زبان
هر کی تو فامیل مارو دید دست کرد تو جیبش و برگه 

آزمایش اد رارشو
گذاشت جلوم.

میگه؛ معنی کن چی میگه؟؟!!!
یعتی اگه کالس انگل شناسی میرفتم وضعم بهتر بود

**********

الت ترین حیوان تو د نیا پنگوئنه!
پار  و  لت  حیوونو  جنگل  یه  انگار  میره  راه  جوری  یه 

کرد ه! 

**********

صبح تو تاکسی یکی لباس چارخونه قرمز پوشید ه بود
پیاد ه که شد د ر رو محکم بست !

رانند ه سرشو آورد بیرون گفت:
مرتیکه رومیزی

**********

” فکر کن ببین کجا گذاشتی ”
 جالب ترین راهنمایی اطرافیان، وقتی چیزی گم می شه

**********

بیکارترین آد م ها آن هایی هستند که
وقتی سوار پله برقی می شوند از پله هاش بد و بد و باال 

میرن تا زود تر از د یگران برسن

**********

زن زنگ زد ه به شوهرش میگه:
عزیزم روزت مبارک!

شوهره میگه: مگه چه روزیه؟
زنه میگه: روز خبرنگار

شوهره میگه: خب به من چه؟
زنش میگه: همین که همه چیز و به مامانت گزارش 

میدی کافیه
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از  بین  رفتن موقعیت شغلی 
راهنماهای مجاز

 
راهنمایان  صنفی  انجمن های  کانون  د بیر  گفته  به 
گرد شگری، افراد ی که بد ون تخصص تصمیم به انجام کار 
راهنمایی گردشگران گرفته اند، باعث از بین  رفتن موقعیت 

شغلی راهنماهای مجاز می شوند.
کانون  مد یره  هیات  رئیس  حاج سعید،  به  گفته  محسن 
میراث  معاون  همکاری  با  ایران،  گرد شگری  راهنمایان 
اد اره های  به  وزارتخانه  این  گرد شگری  معاون  و  فرهنگی 
باید  پس  این  از  است،  شد ه  اعالم  کشور  د ر  استانی  کل 
فعالیت های خود مجوز  انجام  برای  راهنمایان گرد شگری 
د اشته باشند و کارت راهنمای خود را به مسووالن مربوطه 
د ر ابنیه تاریخی نشان  د هند، د ر غیر این  صورت از ورود 
راهنما  به  عنوان  فعالیتشان  و  تاریخی  ابنیه  به  آن ها 

جلوگیری خواهد شد. 
سراسر  گرد شگری  راهنمایان  صنفی  انجمن های  کانون 
ممنوعیت،  این  شکل گیری  برای  سال   10 حد ود  کشور، 
کانون  این  د بیر  مطهر،  سید ه  مهسا  است.  کرد ه  تالش 
یک  اتفاق  این  د اد:  توضیح  روند  این  چگونگی  د رباره 
آیین نامه  د ر  است.  طبیعی  کاماًل  آن  به  نیاز  و  حد اقل، 
د ر  چنین  هم  کشور،  وزیران  هیات  مصوب  راهنمایان 
تعریف راهنما از فد راسیون جهانی راهنما به  وضوح بیان 
سازمان  از  کار  اجازه  که  است  کسی  راهنما  است:  شده 
و  گرد شگری  فرهنگی  میراث  وزارت  ایران  د ر   -- متولی 
صنایع د ستی -- را د اشته باشد. اجازه کار د ر قالب کارت 
بنابراین  می شود.  تمد ید  بار  یک  سالی  و  اعطا  اعضا،  به 
و  فرهنگی  میراث  باستانی  آثار  د ر باره  بخواهد  کسی  اگر 
میراث ملموس و ناملموس ما صحبت کند، از قبل آموزش 
د ید ه و به او راهنمای مجاز گفته می شود. د ر  حال حاضر 

د وازد ه هزار نفر موفق به د ریافت این کارت شد ه اند.

تدوین بخش اصفهان در برنامه 
ملی توسعه گردشگری

 
جهانی  سازمان  ارشد  مشاور  مارچلونوتاریانی 
توسعه  سیاست گذاری  شورای  نشست  د ر  گردشگری 
ایران  به  از سفر  به هد ف  اشاره  با  اصفهان،  گردشگری 
جمهوری  دولت  هماهنگی  »با  کرد:  تصریح  اصفهان  و 
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزارت  و  ایران  اسالمی 
صنایع دستی بنا د اریم تا سند جامع گرد شگری ایران را 

د ر مسیر جاد ه کهن ابریشم تد وین کنیم.«
و  اصفهان  قوت  نقاط  به  »توجه  کرد:  تصریح  نوتاریانی 
توسعه  مسیر  د ر  استان  این  و مشکالت  مسائل  بررسی 
کارها  راه  یافتن  و  قوت  نقاط  ارائه  و  گردشگری  پاید ار 
برای حل مشکالت از جمله اهد اف سفر من به اصفهان 

زیبا است.«
د ر اد امه این نشست مد یرکل د فتر برنامه ریزی و حمایت 
از توسعه گرد شگری وزارت میراث فرهنگی نیز گفت:»با 
و  میراث فرهنگی کشور  عالی  مصوبات شورای  به  توجه 
برنامه  تحقق  راستای  د ر  میراث فرهنگی  وزارت  تکالیف 
ششم توسعه کشور، تفاهم نامه همکاری های فنی تدوین 
برنامه ملی توسعه گردشگری ایران میان رئیس سازمان 
جهانی گردشگری و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی به امضا رسید ه است.«
تفاهم گفت:  این  علیرضا رحیمی د ر زمینه ویژگی های 
از  بهره مند ی  راستای  د ر  تفاهم نامه،  این  »براساس 
توانمند ی های کشورهای پیشرفته در حوزه گرد شگری 
تالش د اریم تا از تجارب سازمان های جهانی گرد شگری 
جامع  سند  تد وین  راستای  د ر  پیشرفته  کشورهای  و 

گرد شگری ایران استفاد ه کنیم.«
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         مناسب سازی شهری؛ مسوولیت پذیری اجتماعی
]گپ وگفتی در باب مناسب سازی -- مصاحبه ای با مدیر خانه جوان اصفهان[

گرد شگری  بخش  همراهان  از  یکی  توکلی  مائد ه 
د سترس پذیر نشریه معیار، چند ماهی است که از شهر 
با این مجموعه همکاری می کند و اطالعات  اصفهان 
مفید ی را د ر مورد شرایط زیست افراد با نیاز ویژه با 
ما به اشتراک گذاشته است. مائد ه با بیماری ماد رزاد ی 
این  ایمپرفکتا" )oi( متولد شد ه است. د ر  "استئوژنز 
اختالل، ژن خاصی د ر بد ن کار خود را به خوبی انجام 
ند اد ه و پروتئین خاصی به نام "کالژن تیپ یک" به 
د رستی ساخته نمی شود. د ر این بیماری استخوان زایی 
مختل می شود و استخوان ها بسیار شکنند ه هستند. او 
د ر زمینه آگاهی رسانی د ر مورد حقوق افراد توان خواه 

د ر شبکه های اجتماعی بسیار فعال است.
طی چند ماهی که ما از راه دور یکدیگر را می شناسیم، 
تالش های او برای اطالع رسانی در مورد مشکالتی که 
وجود  ویژه  نیاز  با  گروه های  برای  جامعه  سطح  د ر 
د ر  است.  د اشته  تقد یر  جای  بسیار  من  برای  د ارد 
تجربه های  از  مختلفی  د استان های  مد ت،  همین 
شخصی خود د ر مورد سفر و مشکالت ناشی از عد م 
مناسب  سازی اماکن مختلف گرد شگری و خد ماتی که 
د ر اختیار گردشگران قرار می گیرد را برای من تعریف 
برای  را  موارد ی  میان آن ها  از  بتوانیم  تا  است  کرده 

چاپ د ر این مجموعه آماد ه کنیم.
تجربه های  است،  سفر  اهل  مائد ه  که  آنجایی  از 
گوناگونی از شهرهای مختلف را می تواند توصیف کند. 
او هم چنین با تعد اد قابل توجهی از افراد با نیازهای 
ویژه در ارتباط است و با ایجاد انگیزه د ر این گروه ها 
من  نظر  به  آن ها،  شرایط  از  جامعه  افراد  شناخت  و 
نقش خود را به عنوان فعالی در این عرصه به خوبی 

بازی می کند.
اکبرزاد ه،  فاطمه  خانم  با  گفتگویی  مائد ه  بار  این 
چون  و  است  د اشته  اصفهان  جوان"  "خانه  مد یر 
اهد افی است که  این مجموعه د ر جهت  فعالیت های 
اشتراک  به  نیز  ما  با  را  این گفتگو  او د نبال می کند، 
گذاشته است. خانم اکبرزاده مد ت شش ماه است که 
او  می کند.  همکاری  اصفهان  جوان  خانه  مجموعه  با 
توضیح می د هد که این مجموعه د ر محله باقوش خانه 
محالت  از  یکی  محله  این  د ارد.  قرار  اصفهان  شهر 
تاریخی شهر اصفهان است. ساختمانی که  قد یمی و 
خانه جوان د ر آن فعالیت می کند، بنایی حد ود ا  100 

ساله و مربوط به د وران قاجار است.
را  مجموعه  این  فعالیت های  شروع  اکبرزاد ه  خانم 
گفته  به  جوان  خانه  می کند.  معرفی   1373 سال  از 
ایشان اولین فرهنگ سرای شهر اصفهان با هد ف توجه 
به وضعیت جوانان در جامعه تاسیس شد ه است. در 
واقع این مجموعه، مرکزی برای کمک به سامان د هی 
به  که  است  اصفهان  شهر  د ر  جوانان  فعالیت های 
و  علمی  هنری،  فرهنگی،  زمینه های  د ر  موضوعاتی 

پژوهشی می پرد ازد.
و  انجمن ها  تاسیس،  اولیه  سال های  همان  از 
کانون  می گیرد.  شکل  جوان  خانه  در  کانون هایی 
نقاشی، گرافیک  کاریکاتور، موسیقی، فیلم و عکس، 
این  که طی  است  کانون هایی  از  بخشی  و خطاطی، 
پرد اخته  فعالیت  به  اصفهان  جوان  خانه  د ر  سال ها 
سال ها  طی  که  جوانانی  ایشان،  گفته  به  است. 
به  توانسته اند  کرد ه اند  فعالیت  کانون ها  این  د ر 
توانمند ی هایی د ست یابند که امروزه د ر فضایی خارج 
به  این مجموعه، د ر شهرها و کشورهای مختلفی  از 

موفقیت هایی د ست پید ا کنند.
خانم اکبرزاد ه راجع به نحوه شکل گیری این کانون ها 

د ر سال های اولیه تاسیس توضیح می د هد. 
انواع  برکزاری  و  مد یریت  راه اند ازی،  برنامه ریزی،  او 
توصیف می کند  به شیوه ای  را  مرتبط  نمایشگاه های 
د اوطلبانه  و  به صورت خود جوش  آن جوانان  د ر  که 
فعالیت هایی را شروع می کردند و در پیش برد آن نیز 
وقت،  مد یریت  د اشته اند.  پررنگی  نقش  جوانان  خود 

برای خود کفایی این جوانان در زمینه هایی که کانون 
توان افزایی  به  است  می کرد ه  فعالیت  د وره  آن  در 

جوانان تاکید بسیاری د اشته است.
عنوان  تحت  پروژه ای  مجموعه  این  حاضر،  حال  د ر 
این  تعریف  برای  است.  کرد ه  تعریف  را  "توان حق" 
پروژه، د ر فاز اول به بررسی آنچه که طی 25 سال 
گذشته در این مجموعه اتفاق افتاد ه است پرد اخته اند. 
خانه  فعالیت های  بهترین  شناخت  کار  این  از  هد ف 
موارد ی  د ر  برنامه ریزی  برای  سال ها  این  جوان طی 
که برای آیند ه قرار است تد وین شود بود ه است. این 
نیت  با  اصفهان  کنونی  شهر  شورای  د وره  د ر  پروژه 
حوزه  د ر  اصفهانی  شهروند  هزار  صد  یک  آموزش 
کارآفرینی و توسعه کسب وکار تعریف می شود و برای 
می   وی  است.  شده  انتخاب  جوان  خانه  آن،  اجرای 
و  ارتباط بحث کارآفرینی  واگذاری،  این  گوید؛ علت 

جوانان با یکدیگر است.
مد یر مجموعه خانه جوان آمار مخاطبان این مجموعه 
را 650 نفر د ر فصل زمستان و 1100 نفر د ر فصل 
تابستان اعالم می کند. این افراد د ر حوزه  فعالیت های 
مجموعه  این  جذب  مختلف  آموزشی  و  ورزشی 
حق  توان  پروژه  از  غیر  به  اقد امات  این  می شوند. 
د ر این مجموعه انجام می شود. در مورد پروژه توان 
حق، خانم اکبرزاده به انواع کارگاه هایی که در دوره 
ایشان  با هدف آموزش مباحث حل مساله به روش 
خالقانه تشکیل می شود، اشاره می کند. این خالقیت 
از طراحی یک محصول تا فروش آن د ر بازار آموزش 

د اد ه می شود.
برگزاری کارگاه مالکیت فکری نیز از د یگر فعالیت هایی 
است که د ر راستای پروژه کارآفرینی در این مجموعه 
بتوانند  است  امید وار  ادامه   د ر  است.  شد ه  برگزار 
یکی  کنند.  برگزار  نیز  را  بازاریابی مجازی  دوره های 
برگزاری روید اد هایی  این مجموعه،  اقد امات  از  د یگر 
د ر حمایت از "استارتاپ "هایی است که توسط جوانان 
برگزاری  چگونگی  می گیرد.  شکل  اصفهان  شهر  د ر 
این روید اد ها و برنامه ریزی برای آن ها به کمک و با 
نظر خود جوانانی که د ر حال فعالیت های مختلف د ر 

این حوزه هستند اتفاق می افتد.
استارتاپ ویکند مسوولیت اجتماعی هم خیر، یکی از 
روید اد هایی است که در تابستان 98 د ر این مجموعه 
وحید  آقای  از  روید اد  این  برای  است.  شده  برگزار 
و  فعال د ر همین حوزه  توان خواهان  از  رجبلو، یکی 
این  د ر  فعالین  د یگر  از  علی پور  مرحوم خانم سمیرا 
اختیار  را  د ر  خود  تجربیات  تا  کرد ند  دعوت  حوزه 
مدعوین این روید اد که از افراد د ارای معلولیت و هم 
چنین افراد با اختالالت بینایی بود ه است، قرار د هند. 
این روید اد با هد ف ایجاد انگیزه د ر این گروه و ترغیب 
آن ها برای حضور در عرصه های  مختلف اجتماعی و 
مشاغل مناسب بود ه است. آگاهی بخشی به شهروند ان 
اصفهانی د ر مورد چگونگی مناسب سازی شهر اصفهان 
و راه کارهایی که می توان برای د سترس پذیری د ر این 
شهر به آن توجه کرد، از موضوعات د یگری بود که در 

این روید اد به آن پرد اخته شد.
اهمیت مناسب  سازی در شهرها نظر  مائد ه د ر مورد 
مناسب سازی  اکبرزاد ه  خانم  بود.  پرسید ه  را  ایشان 
او  می د اند.  انسان ها  انسانیت  به  بهاد اد ن  را  شهری 

مناسب سازی  سمت  به  شهرها  هرچه  است  معتقد 
رفته  پیش  بیشتر  عد الت  به سمت  عمال  رود،  پیش 
برای  فرصت ها  برابری  جنس  از  عد الت  "این  است. 
سازی  ظرفیت  فرصت سازی،  است.  اقشار  همه 
د ل  د ر  بیشتری  اقشار  ورود  برای  بسترسازی  و 
جامعه. این یعنی مشارکت بیشتر اجتماعی. تجمیع 
سرمایه های اجتماعی به سمت تولید بیشتر و نقش 
و  جسم  سالمت  جامعه.  اقتصاد ی  رونق  د ر  موثرتر 
د ارد.  بهبود  برای  فرصتی  مناسب سازی  د ر  نیز  روح 
ایجاد  شهروند ان  تمامی  بین  شبکه ای  مناسب سازی 
مسوولیت پذیری  شهری،  مناسب سازی  می کند. 

اجتماعی را به ما گوشزد می کند".
خانه  مد یر  با  مائد ه  که  د غد غه هایی  از  د یگر  یکی 
میزان  د سترس پذیری شهر  جوان مطرح کرد، بحث 
اصفهان به عنوان یکی از مقاصد گرد شگری د ر ایران 
بود. خانم اکبرزاد ه میزان د سترس پذیری این شهر را 
د ر مقایسه با سایر شهرهای ایران، بیشتر می د اند. با 
این حال معتقد است که د ر برابر سایر شهرهایی که 
می روند،  پیش  دسترس پذیرشد ن  سمت  به  د نیا  د ر 
او،  نظر  از  است.  برخورد ار  کمتری  استاند ارد های  از 
و  انسانی  توسعه  مبنای  بر  ایران  د ر  شهرها  توسعه 
برای  مانعی  نگاه  این  نبود  و  نیست؛  انسان  رفاه 
است.  بود ه  ایران  د ر  مناسب سازی شهرهای مختلف 
وی ابراز تاسف کرد ه است د ر مورد نگاه از باال به پایین 
د ر مورد میزان د سترسی اقشار مختلف د ر اصفهان. 
"با وجود این که این شهر یکی از مقاصد پرطرف د ار 
با این حال توجه چند انی به وضعیت  د ر د نیا است، 
افراد توان خواه د ر این شهر نشد ه است". البته تاکید 
می کند که مجموعه مد یریت شهری کنونی اصفهان، 
قد م های قابل توجهی را د ر این راستا برد اشته است 
که می توان نسبت به بهبود شرایط د ر آیند ه امید وار 
بود. او نقش افراد توان خواه را در این خصوص پررنگ 
می بیند. آگاهی این گروه از وضعیت خود و شناخت 
از  که  کشورهایی  د ر  مناسب  مشابه  موقعیت های 
استاند ارد های بهتری برخورد ار هستند، به این گروه 
د انش  با  گروه  این  "اگر  می د هد.  مطالبه گری  امکان 
نسبت به وضعیت مناسب سازی و تاثیر آن د ر کیفیت 
زند گی افراد با نیاز ویژه تمرکز کند و بتواند طرح هایی 
را ارائه د هد، د ر خواست از مجموعه مد یریت شهری 
و  بود  خواهد  راحت تری  کار  تغییرات  ایجاد  برای 

احتمال نتیجه گیری بیشتر است."
با  افراد  و  جامعه  مسوولین  بر  عالوه  اکبرزاد ه،  خانم 
سایر  را  جریان  این  بر  موثر  د یگر  گروه  ویژه،  نیاز 
د رگیر  امروزه  مستقیم  طور  به  که  می د اند  افراد ی 
جامعه  د ر  که  کسانی  نیستند.  مناسب سازی  مساله 
زیست می کنند و شاید تصوری از نقش خود و میزان 
مناسب سازی  به  که  جریانی  د ر  خود  تاثیرگذاری 

شهرها منجر می شود ند  ا رند.
توسعه پاید ار از نظر خانم اکبرزاد ه، عالوه بر حفظ و 
منابع طبیعی کشور،  و سایر  از خاک، آب  نگهد اری 
ایشان  می باشد.  نیز  سازی  مناسب  موضوع  همین 
آیند گانی را متصور می شود که از ما خواهند پرسید 
هر  و  گذاشتید؟  ارث  به  را  چیزی  چه  ما  برای  که 
آسیبی که ما به زمین زد ه باشیم و یا هر کوتاهی ای 
که ما در بهبود زند گی این آیند گان کرد ه  باشیم، از 
نظر او می تواند ما را نسبت به آیند گان شرمسار کند.

مسیر  د ر  حرکت  اکبرزاد ه  خانم  گفتگو،  پایان  در 
گروه های  تالش  یکد یگر،  از  اقشار  همه  حمایت 
توسعه  ظرفیت سازی،  بسترسازی،  برای  مختلف 
پاید ار  و  فعالیت هایی که عمیق  زیرساخت ها و عمال 
باشد را با رویکردی انسانی راهی مناسب برای بهبود 

کیفیت زیست انسان ها پیش بینی می کند.
* این گزارش د ر هفته آخر آذر ماه 1398 به همت 
مائد ه توکلی و خانم  اکبرزاد ه مد یرخانه جوان اصفهان 

تهیه شد ه  است.


