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نشریه تایم پاسخ می دهد؛

سالمت باشیم
خوشمزه و دشمن سموم بدن! 

]چغندر [ 

میراثی که خوب نگهداری نشده است!

ضرورت افزایش شناخت مردم 
ایران و چین

بهره کشی از کودکان کار 
در کنگو

تکه ای از من تکه ای از زمین
سفـری زیـر زمیـن

کافه شهر
فریدریش هولدرلین
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دو کلمه حرف ورزشی
بالتکلیفی؛ دربالتکلیفی!

گردشگری دسترس پذیر
پیروزی اراده برمشکالت

]پای صحبت بانوی معلولی که با
راه اندازی کسب و کار، یاور دیگر

معلوالن است[

تولیدات تازه نشر معیار      سرمقاله
کتاب های گیالس 

ویژه ی کودکان
 

لطفا برای سفارش با شماره ی 09301837148 
تماس حاصل فرمایید

5»مدیر مسوول«

آیا آرامکو واقعا 2 تریلیون دالر 
می ارزد؟

اتاق ایران -- چهارشنبه گذشته چهره های سرشناس 
سیاسی و اقتصادی عربستان در مراسمی بزرگ، عرضه 
کشورو  این  شرکت  معروف ترین  و  بزرگترین  اولیه 
حمایت کامل خوداز جواهر سلطنتی کشورشان راجشن 

گرفتند.
شرکت نفتی سعودی آرامکو که بخشی از سهامش هفته 
سعودی  عربستان  بهادار  اوراق  بورس  بازار  در  گذشته 
ارزش  بودن  دارا  با  اکنون  شد،  عرضه  تداول(  )بورس 
ارزشمندترین  به عنوان  دالر  تریلیون   2 معادل  بازاری 
شرکت جهان شناخته می شود. این غول نفتی در حال 
حاضر به تنهایی حدود 10 درصد از نفت مورد نیاز جهان 
را عرضه می کند و سرمایه گذارانی که سهام این شرکت 
باشند  مطمئن  همواره  می توانند  کرده اند،  خریداری  را 
ارزش  آیا  اما  آورد.  خواهند  دست  به  خوبی  سود  که 
سهام شرکت سعودی آرامکو نمایانگر ارزش واقعی این 
شرکت است یا این که پای یک شعبده بازی و فریب در 
در  آرامکو  اولیه سهام  عرضه  که  زمانی  تا  است؟  میان 
بازارهای سهام اروپا و آمریکا انجام نشود، هرگز نمی توان 

با قاطعیت در این مورد اظهارنظر کرد.
در  نفت  انتظار  حد  از  پایین تر  قیمت  که  شرایطی  در 
اجرای طرح های  که  است  باعث شده  جهانی  بازارهای 
دولتی پرهزینه عربستان با مشکل مواجه شود و صندوق 
بین المللی پول نیز پیش بینی خود از نرخ رشد اقتصادی 
به شدت  عربستان  دولت  دهد،  کاهش  را  کشور  این 
پول  به  دولت سعودی  نیاز  اما  است.  نقد  پول  نیازمند 
نقد تنها دلیل عرضه سهام شرکت آرامکو نبوده است، 
بلکه یکی از اهداف مهم سعودی ها از فروش آرامکو این 
متنوع سازی  روند  به  را  جهانیان  توجه  که  است  بوده 
اقتصاد عربستان و فرصت های کسب وکار در این کشور 

جلب کنند.

فرصت سازی
یا فرصت سوزی!

هم   در  موضوعات  مرزمیان  گاهی 
آمیختگی غریبی دارد که پرداختن  به 

عالقمنِد  بیشتر  که  قلم  این  می کند.  د شوار  را  نظر  مورد  موضوع 
در جامعه  معیشت  نهایتا  و  اجتماعی  و  فرهنگی  مباحث  به  توجه 
دارد، در می ماند که  اجتناب  دیگر موضوعات  به  ورود  از  و  هست 
رگه  آن  سیاسی،  واقعه  یک  درون  از  فی المثل  می بایست  چگونه 
مورد نظر را بیرون کشید و متذکر اهمیت و نتایج آن شد...حوادث 
این روزهای عراق یکی از این موضوعات  است. جریانات حاضر در 
کشور عراق -- حداقل بر پایه خبرهای  فضای مجازی -- با منافع 
کاالی  تحریم  برای  که  این  است.  گره خورد ه  اقتصاد ی کشورمان 
ایرانی تبلیغ می شود -- آن هم در هنگامه ای که تحریم های ظالمانه 
آمریکا اقتصاد  ایران را هد ف گرفته است، اتفاق خطرناکی است که 
صد ماتش می تواند بر لطمات احتمالی تحریم آمریکایی  افزود ه شود.

از سویی، وقایع عاد ی دیگری د ر جامعه عراق رخ می د هد که آن هم 
می تواند برشرایط اقتصاد ی ایران -- والبته د ر د راز مد ت -- اثرگذار 
امکانات   به  توجه  با  عراق  کرمانشاه،  اتاق  رییس  گفته  بنابه  باشد. 
مالی ای که د ارد د ر پی خود کفایی بسیاری از اقالم وارد اتی  است 
که ممکن هست بخشی از آن ها از ایران وارد شود و خب این کاری 
است که هر حکومت ملی انجام می د هد و از این بابت برنامه عراق 
د ر مسیر خود کفایی یک عمل عادی و طبیعی است  اما بازرگانان ما 
را از بخشی  از بازار عراق د ور می کند. رییس اتاق کرمانشاه پیشنهاد 
توصیه  اقتصاد  به د ست اند رکاران  او  ارائه می د هد.  و موثری  عملی 
و  بیاند یشند  عراقی  باد وستان  مشترک  گذاری  سرمایه  به  می کند  
به آن عمل کنند.این مسیر خوبی است که باید پی گیری شود اما 
نتایجش د ر آیند ه به دست می آید. شاید پیشنهاد د یگر ایشان برای 
شرایط کنونی اثربخش باشد؛ ما "باید رویه صاد رات به این کشور را 

به سمت کاالهایی ببریم که د ر آن ها امتیاز داریم."
این موارد  از جمله  را  پتروشیمی  اتاق کرمانشاه محصوالت  رئیس 
 می د اند و معتقد است؛ عراق هنوز به تکنولوژی آن دست پیدا نکرده 
و ایران می تواند سال ها د ر این زمینه کار کند. وی هم چنین توصیه 
به  باید  نیز  کشاورزی  محصوالت  صاد رات  زمینه  که؛"در  می کند 
شاید  دارند."  بیشتری  ارزش  افزود ه  که  برویم  محصوالتی  سمت 
دست اند رکاران د یگر نیز پیشنهاد هایی داشته باشند که د ر این گونه 
موارد کارساز باشد لیکن آنچه د ر این زمینه ها اهمیت دارد سرعت 
منظور  به   -- آن  اعظم  بخش  که  عمل هست  و  تصمیم گیری  د ر 
تصمیم  نهاد های  وظایف  از   -- کاال  به صد ور  مربوط  امور  تسهیل 
ساز و اجرایی است. نهاد هایی که تجربه نشان  د ا د ه از تحرک الزم 
برخوردار نیستند و عموما از بیماری کاهلی رنج می برند. این نهاد ها 

اغلب فرصت سوزند تا فرصت ساز!

ثبت جنگل های هیرکانی در فهرست میراث جهانی

تمرکز شرکت های 
دانش بنیان 

بر اولویت های 
کشور

نشریهتایمپاسخمیدهد؛

آیا آرامکو واقعا
 2 تریلیون
 دالر می ارزد؟



سوختگی در ایران 
۸ برابر متوسط جهانی

 
حمایت  جمعیت  انجمن  رییس  محمدفاطمی 
ایران  در  سوختگی  گفت:  سوخته)ققنوس(  بیماران  از 
هشت برابر متوسط جهانی است و ساالنه ۳0 هزار نفر 
هزار  که سه  می شوند  بستری  بیمارستان سوختگی  در 

نفر از آن ها می میرند.
وی در نشست خبری که در آستانه روز سوختگی )اول 
دی ماه( در بیمارستان حضرت فاطمه زهرا)س( برگزار 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  مصوبه  اساس  بر  افزود:  شد، 
آموزش پزشکی قرار بود 10 درصد بخش بیمارستان ها، 
متعلق به سوختگی باشد که این امر محقق نشد، اکنون 
هیچ بیمارستان خصوصی بخش سوختگی ندارد و فقط 
2۵0 تخت ویژه سوختگی داریم، مشکالت بسیاری در 
قابل حل  که  دارد  وجود  سوخته  بیماران  درمان  حوزه 

نیست.
وی اظهار داشت: بیش از دو برابر متوسط جهانی مرگ 
ومیر سوختگی داریم، درمان ها استاندارد نیست، افراد 
سوخته ای که زنده می مانند درصد قابل توجهی از آن ها 
دچار معلولیت شده و مشکالت جدی برای آن ها بوجود 

می آورد.
نمی  توجه  سازی  استاندارد  به  که  این  بیان  با  فاطمی 
بسیار  سوخته  خانواده های  در  طالق  داد:  ادامه  کنیم، 
افسردگی  دچار  آن ها  از  زیادی  درصد  و  است  شایع 
با پیشگیری  را  بتوانیم مشکل سوختگی  باید  می شوند، 
رسانه ها  هستیم،  در خطر سوختن  ما  همه  کنیم،  حل 
خطر  سوختگی  که  بگویند  مردم  به  کنند  کمک  باید 
جدی است و الزم است به سمت استاندارد سازی بروند.
به گفته فاطمی، پیشگیری بحث بسیار مهمی است باید 
به مردم آموزش دهیم که اگر در خانه بوی گاز احساس 
شد کلید برق را نزنند و یا این که از ورود کودکان به 
یا مسایل  آشپزخانه هنگام طبخ غذا خودداری کنند و 

ایمنی و غیره را رعایت کنند.
وی افزود: شایع ترین علت سوختگی در کودکان سهل 
از  پیشگیری  سمت  به  آموزش  است  والدین  انگاری 

سوختگی باید افزایش یابد و استانداردسازی شود.
سوختگی  درمان  حوزه  در  مشکالت  داد:  ادامه  فاطمی 
ناکارآمد، اتش نشانی و  از مسووالن  زیاد است و مشکل 
ندارند  اجرایی  قدرت  که  است  استانداردسازی  سازمان 
پوشش  بیمه ها  را  سوختگی  از  ناشی  زیبایی  اعمال  و 

نمی دهند.
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در جوامع بشری، چغندر را از قدیم  می شناختند و 
حتی در حدود چهار قرن قبل از میالد با خواص درمانی 

آن َآشنا بوده و از آن استفاده می کرده اند. 
اروپا  شرق  و  مدیترانه  ناحیه  در  بومی  طور  به  چغندر 
وجود داشته است و در حال حاضر در بیشتر نقاط دنیا 

کشت می شود. 
دو نوع چغندر وجود دارد یک نوع آن چغندر معمولی 
است که به رنگ بنفش تیره و یا قرمز است و نوع دیگر 
آن چغندر قند است که به رنگ زرد روشن می باشد که 
به مقدربسیار زیاد در نقاط مختلف دنیا برای استفاده 

از شکر آن کشت می شود . 
چغندر خوب آن است که زیاد در خاک نمانده باشد و 
یا به اصطالح جوان باشد زیرا چغندری که زیاد رسیده 
باریک  باشد سفت می شود. چغندر پیر معموال گردنی 

دارد و شیارهایی روی آن بوجود مي آید. 
■■ تركیبات شیمیایی: 

و  معدنی  مواد  از  سرشار  و  است  مغذی  بسیار  چغندر 
ویتامین ها است . 

چغندر  گرم  صد  در  آن  مواد  مقدار  زیر  جدول  در   ◄

آمده است. 

انرژي                                               ۳۳ کالری 
پروتئین                                             2/1 گرم 
چربی                                              06/0 گرم 
هیدروکربن                                         2/7 گرم 
کلسیم                                      1/11 میلی گرم 
فسفر                                           20 میلی گرم 
آهن                                           8/0 میلی گرم 
ویتامین آ                                        ۵000 واحد 
ویتامین ب 1                            01۵/0 میلی گرم 
ویتامین ب 2                            02۵/0 میلی گرم 
ویتامین ب ۳                              ۳۳/0 میلی گرم 
ویتامین ث                               62/17 میلی گرم

■■ خواص داروئی: 
◄ برگ چغندر خواص درمانی بسیاری دارد 

--1 به عنوان ملین و رفع یبوست بکار می رود 
--2 تقویت کننده کلیه است 

--۳ درمان کننده التهاب مجاری ادرار است 
و  زخم  پانسمان  برای  خارجی  مصرف  عنوان  به   4--

درمان تاول مصرف می شود. 
سنگ  کننده  دفع  هویج  ب  ّآ  با  مخلوط  چغندر   ۵--

کیسه صفرا هست. 
 --6 شربت چغندر بهترین نوشابه و تقویت کننده بدن 

و دافع سموم بدن است. 
■■ طرز استفاده: 

◄ براي درست کردن شربت چغندر؛ با آب میوه گیری 
با یک  تا چهار چغندر خام را بگیرید و آن را  آب سه 
شربت  این  کنید.  مخلوط  دار  گاز  معدنی  آب  لیوان 

بسیار خوشمزه و انرژی زا است. 
■■ مضرات  

◄ مضرات خاصي گفته نشده است.

لزوم پرداخت یارانه سالمت 
از سوی دولت

با  ایران  رادیولوژی  انجمن  دبیر  وحیدکریمی 
نیروهای  مناسب  توزیع  صورت  در  که  این  به  اشاره 
متخصص  نظر  از  کمبودی  کشور  رادیولوژی،  متخصص 
خدمات  کیفیت  با  ارتباط  در  ندارد،  رادیولوژیست 
رادیولوژی، اظهار داشت: کیفیت منطبق با استانداردهای 
به  است  کشور  پزشکی  نیازهای  پاسخگوی  و  جهانی 
کشور  از  خارج  به  رفتن  به  نیازی  بیماران  که  طوری 
ندارند و بلکه شاهد توانایی جامعه رادیولوژی کشور برای 
پذیرش بیماران خارجی با توجه به کیفیت باال و داشتن 

مزیت اقتصادی هستیم. 
وابستگی  خاطر  به  رادیولوژی  رشته  داد:  ادامه  کریمی 
سال های  طول  در  وارداتی  روز  به  تجهیزات  به  کامل 
گذشته به دنبال افزایش چند برابری قیمت ارز و مشکالت 
مربوط به تحریم های تحمیلی 2 بار دچار شوک شدید 
در طول  رادیولوژی  تجهیزات  تمام شده  قیمت  و  شده 
برابری مواجه شده  تا ۹  افزایش 8  با  10 سال گذشته 
نیست.وی  تکلیفی  تعرفه های  با  جبران  قابل  که  است 
یادآور شد: در تعیین تعرفه خدمات پزشکی باید هزینه 
تمام شده و تورم موجود در اقتصاد کشور لحاظ شود و 
اگر نیازی به پرداخت یارانه به بیماران باشد باید دولت 

پرداخت کننده یارانه خدمات سالمت باشد.

 --- نیم نگاه ---

خوشمزه و دشمن سموم بدن! ]چغندر [   
سالمت باشیمگرد آوری و تنظیم: خد یجه فد ایی زاد ه  با خوراکی ها از خود محافظت کنیم
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 --- نیم نگاه ---

کمیته نظارت بر قرارداد 
خارجی فوتبال

کمیته  فوتبال  فدراسیون  رییسه  هیات  تصویب  با 
مشورتی نظارت بر قراردادهای مربیان و بازیکنان خارجی 
در فدراسیون تشکیل شد. این کمیته مرکب از سه وکیل 
نکات  قراردادها  عقد  مباحث  در  و  بود  خواهد  بین المللی 
حقوقی و مشاوره های موردنظر را به مدیران باشگاه ها ارائه 

خواهد کرد.
سال  چند  در  که  می شود  تشکیل  حالی  در  کمیته  این 
اخیر باشگاه ها و حتی تیم ملی فوتبال کشورمان در قبال 
بازیکنان و مربیان خارجی خود به مشکالت زیادی برخورده 

بودندکه همچنان با آن ها دست و پنجه نرم می کنند.
در حال حاضر فدراسیون فوتبال هنوز به دنبال راه حلی 
کمترین  با  را  ویلموتس«  »مارک  قرارداد  بتواند  تا  است 
استقالل  دیگر،  در سویی  برساند.  پایان  به  ممکن  غرامت 
نیز با استراماچونی به مشکالت زیادی برخورد کرده و این 
به  بازهم  مطالباتش،  دریافت  رغم  علی  ایتالیایی  سرمربی 
ایران نیامده و پالس های مثبتی از سوی او ارسال نمی شود.

صورت  به  نیز  پرسپولیس  سرمربی  کالدرون«  »گابریل 
انجام داده است و  مستقیم و غیر مستقیم تهدیدهایی را 
این در حالی است که مشکالت این باشگاه هنوز با »برانکو 

ایوانکوویچ« پابرجاست.
راضی  وضعیتش  از  نفت  صنعت  در  اسکوچیچ«  »دراگان 
و  سنگین  پرونده های  است  ممکن  ها  این  همه  و  نیست 
وجود  به  فیفا  در  باشگاه های کشورمان  برای  را  پرخطری 
غیر  قراردادهای  عقد  با  از  پیش  که  همانطور  بیاورد. 
ایرانی در  باشگاه های  حرفه ای، شاهد جریمه های سنگین 

نهادهای بین المللی بوده ایم.

سیاوش بهبود یدو کلمه حرف ورزشی

منتشر  صفحه  همین  در  گزارشی  پیش  چندی   ■■
طی  و  داشت  بانوان  ورزش  به  گذرا  نگاهی  که  شد 
انعکاس نظرها و گله های ورزشکاران زن و مسووالن در 
رشته های مختلف، موضوع ورزش بانوان در رشته دو و 
میدانی هم طرح شد و به نقل از رییس سابق فدراسیون 
دو و میدانی بیان شد که وی گفته بود؛"باید واقع بین 
باشیم، شانس ما برای کسب ورودی رقابت های جهانی 

و المپیک بسیار کم است..."
رییس  گفته های  علی رغم  ما  بانوان  که  نماند  ناگفته 

سابق، در المپیک2012 و 2016 حضور داشته بودند!
این سخنان گرچه در وضعیت فعلی ورزش دو و میدانی 
ممکن  می برد  سر  به  مدیریتی  بالتکلیفی  دریک  که 
وضعیت  این  کرد  اذعان  باید  ولی  باشد  صادق  هست 
ثمره مدیریتی است که طی سالیان بر مدار چنین واقع 
انتخاب  فترت  در  اکنون  ما  و  است  چرخیده  بینی ای 
هم  مردان  ورزش  در  را  آن  مخرب  تاثیرات  رییس، 

می بینیم.
در پی خوب است که از درد دل دو ورزشکار این رشته 

آگاه شویم:
■■ فدراسیون حمایتی نمی كند

علی  وضعیت  درباره  دوومیدانی  مربی  سپهرزاد  هادی 
اظهار  وزنه  پرتاب  ماده  در  کشورمان  ورزشکار  ثمری 
کرد: متاسفانه فدراسیون دو و میدانی حمایتی از علی 
ثمری نمی کند و با هزینه شخصی کار می کنیم. ما برای 
کسب سهمیه المپیک تالش خود را می کنیم و به طور 
رخ  المپیک  به  یابی  راه  مسیر  در  خوبی  اتفاقات  حتم 
را پیش رو خواهیم  می دهد و مسابقات قهرمانی آسیا 

داشت.
بیان کرد:  این ورزشکار  برنامه های  ثمری درباره  مربی 
با توجه به این که ثمری مدتی با یک مربی دیگر کار 
تمرینی اش  شرایط  تا  کشید  طول  مقدار  یک  می کرد 
سوی  از  المپیک  سهمیه  کسب  هدفمان  کرد.  تغییر 
خود  هدف  به  مدت  این  در  امیدوارم  و  است  ثمری 
میدانی  و  دو  سرپرست  عرب  اگر  چنین  هم  برسیم. 
برپا  اردویی  بوشهر  یا  کیش  در  بتوانیم  تا  کند  کمک 
خواهیم  بهتری  رشد  به  رو  روند  آن صورت  در  کنیم، 
داشت.. به هر حال تمرین در هوای آلوده تهران بر روی 

کیفیت کارمان تاثیرگذار بوده است.
ما  از  برنامه ای  دوومیدانی  فدراسیون  کرد:  بیان  او 
سابق  مدیران  اما  است،  خوبی  فرد  عرب  نخواست. 
تمایل  و  هستند  فدراسیون  در  همچنان  دوومیدانی 
فدراسیون  سابق  مسووالن  کنند.  کمک  ما  به  ندارند 
بودند  گفته  پرتابگر   2 رسولی  و  شیری  به  دوومیدانی 
که برای پیشرفتشان قصد دارند مربی خارجی بگیرند و 
دیگر نباید با سپهرزاد کار کنند. علی ثمری هم به دیدار 
رئیس سابق دوومیدانی رفته بود و به او گفتند که با من 
کار نکند تا برایش مربی خارجی به خدمت بگیرند. به 
هر حال طرز تفکر مدیران سابق دوومیدانی به طوری 
است که درخشش و پیشرفت این رشته ورزشی برایشان 
اهداف شخصی خودشان  دنبال  به  فقط  و  نیست  مهم 
هستند. اگر دلشان به حال دوومیدانی می سوخت این 

اتفاقات رخ نمی داد.

سپهرزاد بیان کرد: کسب سهمیه المپیک جزء اهداف 
سالن  داخل  مسابقات  در  ثمری  و  است  ما  مدت  بلند 
قهرمانی کشور شرکت می کند تا سهمیه را بدست آورد. 
در حال حاضر ثمری تمرینات سنگینی انجام می دهد تا 
به آمادگی جسمانی و تاکنیکی برسد. حد نصاب کسب 
رکورد  که  است  متر  سانتی   11/21 المپیک  سهمیه 

ثمری 80/1۹ بوده و کار سختی در پیش دارد.
مربی دوومیدانی درباره این که چه تعداد از ورزشکاران 
شانس کسب سهمیه المپیک دارند، گفت: تدابیری برای 
اردوی  حتی  و  است  نشده  گرفته  نظر  در  ورزشکاران 
آماده سازی دو و میدانی کاران المپیکی را برنامه ریزی 
نکرده اند. تا زمانی که فدراسیون دو و میدانی ثبات پیدا 

نکند، اتفاق خوبی در این رشته ورزشی رخ نمی دهد.
سرپرست  عنوان  به  معتمدی  پژمان  که  این  درباره  او 

دبیری فدراسیون دوومیدانی انتخاب شده است، گفت: 
او  امیدوارم  و  است  دوومیدانی  خانواده  جزء  معتمدی 
بتواند سروسامانی به این رشته ورزشی بدهد و شرایط 
خوبی فراهم کند تا دو و میدانی کاران با خیال راحت 
مسابقه بدهند. ساماندهی مربیان، برگزاری اردو و اعزام 
ورزشکاران به مسابقات بین المللی باید در دستور کار 

فدراسیون دوومیدانی قرار بگیرد.
دوومیدانی  جدید  رئیس  شاخص های  درباره  سپهرزاد 
گفت: هر فردی که رئیس فدراسیون دوومیدانی می شود 
باید هدفش کمک به این رشته ورزشی باشد و دنبال 
اهداف شخصی خود نباشد. هم چنین یک فرد شایسته 
و اصلح از جنس دو و میدانی باید رئیس فدراسیون شود 
و تجربه الزم را داشته باشد تا بتواند این رشته ورزشی 

را به موفقیت برساند.
■■ ...اما حمایتی از سوی مسووالن نمی بینم

کشورمان  مانع  با  متر   400 دونده  پیرجهان  مهدی   
رقابت های کسب سهمیه  درباره وضعیتش در آستانه 
المپیک 2020 توکیو اظهار کرد: در حال حاضر اردوی 
تمرینی خود را در تبریز پشت سرمی گذارم و قرار است 
اول بهمن ماه اردوی خود را به کیش انتقال بدهم چرا 
است. هم چنین  و هوایی کیش خوب  که شرایط آب 
ماه  فروردین   ۵ از  المللی  بین  مسابقات  در  است  قرار 
برای  امتیازات الزم  تا  ماه شرکت کنم  اوایل خرداد  تا 

کسب سهمیه المپیک بدست آورم.
فدراسیون  از  انتظاری  چه  که  این  درباره  پیرجهان 
دوومیدانی دارد، بیان کرد: من در شرایط حساسی قرار 
دارم و مطمئن هستم که می توانم به المپیک راه یابم، 
اما تعجب می کنم که حمایتی از فدراسیون دوومیدانی 
حقوق  ام  شخصی  هزینه  با  حتی  و  نمی گیرد  صورت 

مربی ام را تامین می کنم.
دونده دوی 400 متر با مانع درباره این که فدراسیون 
سهمیه  کسب  شانس  ورزشکاران  از  فقط  دوومیدانی 
من  حاضر  حال  در  گفت:  می کند،  حمایت  المپیک 
سهمیه  کسب  برای  زیادی  شانس  سوم  نفر  عنوان  به 
المپیک دارم، اما حمایتی از سوی مسووالن نمی بینم. 
من  به  دوومیدانی  فدراسیون  ناچیزی  مبلغ  هم چنین 
و  غذایی  مکمل های  هزینه های  حتی  که  است  داده 
دوومیدانی  مسووالن  تنها  نمی شود.  تامین  ویتامین ها 

حرف می زنند و در عمل چیزی نمی بینیم.
از  را  جهان  جوانان  مسابقات  پاداش  من  داد:  ادامه  او 

فدراسیون دوومیدانی گرفتم، اما هنوز وزارت ورزش و 
جوانان این پاداش را نداده است. واقعا تاسف آور است 
که همه امید دارند من در دوی 400 متر با مانع تاریخ 
سازی کنم، اما حمایتی صورت نمی گیرد. از مسووالن 

انتظار دارم که حمایت بیشتری از من کنند.
اردوی  دوومیدانی  مسووالن  که  این  درباره  پیرجهان 
برون مرزی برایش در نظر گرفتند، بیان کرد: من بعد 
از احسان حدادی رنکینگ جهانی زیر رتبه ۳0 را دارم، 
اما با توجه به شرایط اقتصادی درخواست برپایی اردوی 
رادر  اردویم  که  گرفتم  تصمیم  و  ندادم  مرزی  برون 
کشورمان برگزار کنم. البته شرایط خوبی هم در اردوی 

داخلی برایم فراهم نشده است.
دونده دوی 400 متر با مانع کشورمان گفت: مسووالن 
آن ها  اما  می کنند،  الزم  حمایت  تفتیان  و  حدادی  از 
برای حضور در مسابقات جهانی فقط 10 روز در اردوی 
شخصی  هزینه  با  اکنون  و  کردند  هزینه  برایم  تهران 
تمرین می کنم و به خاطر عشق به مردم کشورم مسابقه 
می دهم. زمان کسب سهمیه المپیک تا خرداد ماه است 
و اگر من بتوانم جایگاهم را در رنکینگ جهانی تا این 

تاریخ حفظ کنم در آن صورت به المپیک راه می یابم.
برای ریاست  بهترین فرد  ملی پوش دوومیدانی درباره 
جدید  رئیس  نظرم  به  گفت:  دوومیدانی  فدراسیون 
فدراسیون دوومیدانی نباید فقط به 2، ۳ ورزشکارتوجه 
داشته باشد وهمه دوومیدانی کاران را باید ببیند و مورد 
مادر رشته های ورزشی  بدهد. دوومیدانی  قرار  حمایت 
است و برای این که اوضاع و احوال این رشته ورزشی 
فدراسیون  توجه  باید همه ورزشکاران مورد  بهتر شود 

قرار بگیرند.
فدراسیون  سرپرست  عرب  عملکرد  درباره  پیرجهان 
دوومیدانی بیان کرد: آشنایی زیادی ازعرب ندارم و فقط 
در دیدار دوستانه با او نیاز های خود را مطرح کردم. به 
را می کند که کار های  هر حال عرب همه تالش خود 
اش  سرپرستی  زمان حکم  تا  را  دوومیدانی  فدراسیون 

انجام بدهد.
پیرجهان درباره برنامه اش برای کسب سهمیه المپیک 
حد  کسب  بدون  کاران  دوومیدانی  حال  هر  به  گفت: 
در  می توانند  دنیا  رنکینگ   40 رتبه  تا  المپیک  نصاب 
این رقابت ها حضور یابند. با توجه به این که رتبه 2۹ 
در رنکینگ دنیا در اختیار دارم در نهایت با تثبیت این 
جایگاه می توانم به المپیک راه یابم، اما من توانایی الزم 
این طریق  از  المپیک کسب کنم و  دارم که حدنصاب 

سهمیه این رقابت ها بدست آورم.
در  که  دارد  نکته ضرورت  این  یادآوری  پایان  در   ■■
مدیریتشان  شیوه  دلیل  به  افراد  گرچه  نابسامانی،  این 
امکانات  و  شرایط  نیزتابع  آن ها  اما  هستند  دخیل 

موجودندوتالششان در دایره بسته ای تاثیرگذار هست.
از  گله مند،  ورزشکاراِن  همین  که  می بینیم  وقتی 
تعریف می کنند و هم معتقدند که کاری  مسوالن هم 
اثرات  عمق  به  نمی شود،  و  نشده  انجام  آن ها  برای 

تخریبی بالتکلیفی پی می بریم.
داشته  مدیریت  ثبات  که  شخصی  تا  که  حال  راستی؛ 
و  میمون  اتفاق  هیچ  ننشیند  ریاست  کرسی  بر  باشد 
مبارکی رخ نمی دهد، چرا به عوض تعجیل در انتخاب ها، 

آن را کش می دهیم!

ایران میزبان مسابقات بین المللی 
بدمینتون 

نایب رئیس بانوان فدراسیون بدمینتون با اشاره به 
از مسابقات  ایران میزبان بیست و نهمین دوره  این که 
بین المللی بدمینتون جام فجر است، گفت: این دوره از 

مسابقات در استان فارس برگزار می شود.
 فریبا مددی در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی اداره کل 
ورزش و جوانان استان سمنان ضمن بیان این که بیست 
و نهمین دوره مسابقات بین المللی جام فجر به میزبانی 
ایران برگزار می شود، اظهار داشت: این دوره از مسابقات 
به میزبانی استان فارس از 1۵ لغایت 1۹ بهمن ماه در دو 

بخش آقایان و بانوان برگزار می شود.
وی با اشاره به این که ورزشکاران از ۳0 کشور در این 
دوره از مسابقات حضور دارند، افزود: برگزاری جشنواره 
استعدادیابی برای حضور منتخبان در اردوهای استعداد 
در  که  است  برنامه هایی  دیگر  از  آینده  در سال  پروری 

دستور کار قرار دارد.
که  این  بابیان  بدمینتون  فدراسیون  بانوان  نایب رئیس 
مهم  برنامه های  دیگر  از  برون مرزی  مسابقات  برگزاری 
آقایی ورزش کار  ثریا  نهاد محسوب می شود، گفت:  این 
منتخب  ورزشکاران  از  یکی  که  ای اوپی  کمپ  منتخب 
کمپ  در  برای حضور  گذشته  ماه  دو  در  است  آسیایی 
پیشرفته دانمارک اعزام شد و توانست رنکینگ خود را 

در این مرحله به 160 ارتقا دهد.

فوتسال ایران همچنان در رتبه 
ششم جهان 

تیم ملی فوتسال ایران در رده بندی برترین تیم های 
فوتسال جهان همچنان در رتبه ششم جای گرفته است.

ایران  فوتسال  ملی  تیم    ،futsal ranking گزارش  به 
امتیاز   160۳ کسب   با  جهانی  رنکینگ  جدیدترین  در 
همچنان در رتبه ششم و باالتر از قزاقستان و ایتالیا قرار 

دارد.  
تیم ملی فوتسال ایران فاصله ۹ پله ای خود را با تیم دوم 
قاره یعنی ژاپن حفظ کرده است. در رتبه های اول تا پنجم 
با  اسپانیا   ،18۳۹ کسب  با  برزیل  ملی  تیم  هم  جهان  
کسب 1787 امتیاز، روسیه 16۵4 امتیاز، پرتغال 164۵ 

و آرژانتین با 1644 امتیاز دیده می شوند.
تیم های قزاقستان با کسب 1۵6۵ امتیاز در رتبه هفتم، 
با  اوکراین  رتبه هشتم،  امتیاز در  با کسب 1۵11  ایتالیا 
کسب 14۵۹ امتیاز در رتبه نهم  و کلمبیا با کسب 14۵4 

در رتبه دهم قرار گرفته اند.

بالتکلیفی؛ دربالتکلیفی!
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حریف تمرینی نداریم
بینایان  کم  و  نابینایان  جودو  تیم  سرمربی   -- ایرنا 
گفت: تعلیق جودو ایران موجب شده تا اردوهای این رشته 
حریف  نیز  نابینایان  جودو  و  نشود  برگزار  منظم  طور  به 

تمرینی ندارند.
حاضر  حال  در  داشت:  حاج یوسف زاده«اظهار  »محمدرضا 
دانشگاه  ورزشی  سالن  در  کم بینا  و  نابینا  کاران  جودو 
شهید بهشتی تست های الزم ورزشی و آزمایشگاهی برای 
حضور در اردوی تیم ملی دارند و نفرات منتخب از ششم 
الزم  تمرینات  تا  می شوند  اعزام  کیش  جزیره  به  ماه  دی 
کیش  اردوی  در  بگذارند.  ما  سر  پشت  منطقه  این  در  را 
کار  ورزشکاران  بدنسازی  کارهای  و  بدنی  توانایی  روی  بر 
پارالمپیکی  جودوکار   2 برای  تمرینات  این  کرد.  خواهیم 
بسیار مهم است. او با اشاره به قطعی شدن 2 سهمیه ایران 
نابینایان چون زیر  پارالمپیک توکیو عنوان کرد: جودو  در 
از  می کند  فعالیت  بینایان  کم  و  نابینایان  فدراسیون  نظر 
به  توجه  با  پذیرفت.  نخواهد  تاثیر  جود  فدراسیون  تعلیق 
رنکینگ »محمدرضا خیراهلل زاده« و »وحید نوری« حضور 
این 2 جودوکار نابینا در توکیو قطعی است. در حال حاضر 
خیراهلل زاده نفر نخست و نوری نفر دوم وزن خود در سطح 
این 2 جودوکار  نیازهای  مهم ترین  از  یکی  جهان هستند. 
حریف تمرینی است. متاسفانه حریف تمرینی آنچنانی برای 
اشاره  با  ادامه  در  حاج یوسف زاده  نداریم.  جودوکاران  این 
از  اردوی خارج  یک  تیم گفت:  روی  پیش  های  برنامه  به 
موافقت  اردو  این  با  اگر  دارد،  قرار  کار  دستور  در  کشور 
آذربایجان  جمهوری  یا  ترکیه  کشور  به  تیم  اعضای  شود 
اعزام خواهند شد. پس از این اردو 2 تورنمنت مهم انگلیس 
است  رقابتی  هم  مسابقات  این   که  داریم  پیش رو  باکو  و 
شود.  می  مشخص  آن  در  ورزشکاران  بندی  کالس  هم  و 
شد  برگزار  پیش  ماه  چند  که  باکو  مسابقات  در  متاسفانه 
بگیرد.  را  الزم  کالس بندی  نتوانست  موسی نژاد«  »احسان 
نخواهد  باز  جودو  به  دیگر  زیاد  احتمال  به  ورزشکار  این 

گشت چون انگیزه ای ندارد.
نظر  زیر  ایران  بینایان  کم  و  نابینایان  جودو  ملی  تیم 
»فرهاد  و  سرمربی  عنوان  به  حاج یوسف زاده«  »محمدرضا 
معابی« به عنوان مربی فعالیت می کند. این تیم در سومین 
دوره بازی های پاراآسیایی 2 مدال طال، 2 نقره و سه برنز 

تیمی و انفرادی کسب کرد.

نقشه مناسب سازی محور خیابان 
سی تیر تهیه می شود

در  دسترس پذیر  گردشگری  مستعد  نقاط  نقشه 
محور خیابان »سی تیر« برای استفاده معلوالن و جانبازان، 
و  میراث  فرهنگی  وزارت  معاونت گردشگری  با همکاری 

بخش های فرابخشی مرتبط تهیه می شود.
صنایع   و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزارت  گزارش   به 
مناسب  سازی  و  هماهنگی  ستاد  فعالیت  پیرو  دستی، 
کارگروه  مستمر  جلسات  تشکیل  آن  تبع  به  و  کشور 
معاونت  محل  در  جانبازان  و  معلولین  گردشگری 
گردشگری، مقرر شده است تا در راستای اجرایی شدن 
مصوبات مربوطه ضمن بازدید از محور خیابان »سی تیر« 
به عنوان طرح پایلوت، زمینه همکاری فرابخشی مشترک 

برای تهیه نقشه نقاط مستعد این محور فراهم شود.
میدان  از  گرفته  صورت  بازدید  طی  اساس،  این  بر 
اقدامات  تا خیابان »سی تیر«، کلیه  )ره(«  »امام خمینی 
مناسب سازی انجام شده در موزه ملی ایران و نیز ورودی 
گردشگری  جاذبه های  عنوان  به  تاریخی  ساختمان های 
گردشگری،  خدمات  ارزیابی  و  نظارت  دفتر  توسط 
پژوهشکده گردشگری و سایر نهادهای فرابخشی بررسی 
شده است تا بخش های تأثیرگذار در تحقق این پروژه، در 
جریان نیازها و الزامات محقق شدن این طرح قرار بگیرند.

طرح پایلوت مناسب سازی خیابان »سی تیر« با همکاری 
فنی  مشاوره  ارائه  قالب  در  گردشگری  جهانی  سازمان 
پیش  بین دستگاهی  و  مشارکتی  صورت  به  و  اجرایی  و 
معاونت  عهده  به  آن  اصلی  مدیریت  و  رفت  خواهد 

گردشگری خواهد بود.

گردشگری دسترس پذیربهار ساد ات موسوی

پرعارضه ترین  و  تلخ ترین  از  نخاعی  آسیب های   ■■  
اتفاقاتی است که می تواند برای شخصی اتفاق بیفتد. چرا 
که دامنه تبعات آن با ناتوانی های حرکتی وسیعی که 
ایجاد می کند جنبه های اجتماعی و اقتصادی نیز برای 
بیمار خواهد داشت؛ اما این نقطه پایان برای معلوالن 
از  بهره گیری  با  می توانند  آن ها  نیست؛  نخاعی  ضایعه 
را  خود  تنهامشکالت  نه  مهارت  کسب  و  توانمندی ها 
کاهش دهند بلکه به مردم نیز خدمت رسانی کرده و 

همچنان عضو مؤثری برای جامعه باشند.
است.  فرزند  یک  دارای  و  متأهل  ابوالحسنی،  مهناز 
وی متولد اصفهان است و ازآنجایی که با یکی از اقوام 

یزدی شان ازدواج می کند، ساکن این شهر می شود.
حرفه ای  بهداشت  لیسانس  دارای  که  ابوالحسنی 
از ازدواج و حدود 12 سال  است، درست ۵ سال بعد 
می شود.  نخاعی  ضایعه  دچار  تصادف  براثر  پیش، 
و  شده  نخاعی  ضایعه  دچار  که  باوجوداین  اکنون  او 
"طلوع  موسسه  مدیرعامل  می کند،  حرکت  ویلچر  با 
در موسسه  او  گفته خود  به  که  است  خوش  خدمت" 
سرویس دهی تمام مدارس استثنایی استان را بر عهده 

دارند.
حوزه  به  صرفاً  ساله   ۳۹ بانوی  این  فعالیت های  اما 
درصدد  وی  نمی شود.  منحصر  معلوالن  ذهاب  و  ایاب 
است.  جامعه  از  قشر  این  به  مختلف  کمک رسانی های 
طلوع  موسسه  راه اندازی  هدِف  و  از چگونگی   ●

خوش خدمت بگویید.
برایم  خیلی  نخاعی شدم  ضایعه  دچار  که  ابتدا  ◄ در 

سخت بود و ازآنجایی که برای جابه جا شدن به دو نفر 
حامی احتیاج داشتم، به خاطر معلولیت خیلی اوقات 
دعوت  که  برنامه هایی  در  نمی رفتم،  بیرون  منزل  از 
دکتر  نمی رفتم.  داشت  امکان  که  جایی  تا  می شدم 

نمی رفتم تا فشاری به اطرافیانم نیاید.
تقویت  برای  و  می رفت  تحلیل  به  داشت  روحیه ام 
به اتفاق  افتادم.  کسب وکار  راه اندازی  فکر  به  روحیه 
چند تن از دوستان با تحقیق و مشورتی که داشتیم 

به این نتیجه رسیدیم که ایاب و ذهاب معلوالن خیلی 
به حساب  آنان  برای  بزرگی  معضل  و  است  مشکل 
به  اقدام  اشتغال،  ایجاد  باهدف  ازاین رو  می آید؛ 

راه اندازی موسسه کردیم.
و  ایاب  درزمینه  خدمت«  خوش  طلوع  »موسسه 
با اتومبیل  ذهاب معلولین فعالیت می کند تا معلوالن 
مناسب سازی شده در شهر تردد کنند و برای سوار یا 
پیاده شدن مشکالت کمتری داشته باشند. هم چنین 
پوشش  تحت  استثنایی  مدارس  همه  سرویس دهی 
موسسه ما هست. از مشکالت راه اندازی موسسه بگویم 
که سرمایه اولیه ای نداشتیم و چون همه معلول بودیم 
روبه  زیادی  مشکالت  با  الزم  مجوزهای  گرفتن  برای 
را طی می کند.  روال عادی  تقریباً  اآلن  اما  بودیم،  رو 
البته از سال آینده باید کار را گسترش دهیم چراکه 

پتانسیل کاریمان بیشتر از توانایی مان هست.
در  و  می گذرد  موسسه  تأسیس  از  مدت  چه   ●

حال حاضر چند نفر در آن شاغل هستند؟
شروع  را  خود  فعالیت  که  است  سال   2 از  بیش   ◄

کرده ایم و چهار نفر خانم که همه دچار ضایعه نخاعی 
در موسسه  مرداست،  از همکاران هم  یکی  و  هستیم 

مشغولیم.
روحیه تان  بر  تأثیری  چه  موسسه  راه اندازی   ●

داشته است؟
و  دارد  زیادی  فکری  مشغله  و  درگیری  کار  این   ◄

شغلم  کنار  در  رود.  باال  اعتمادبه نفسم  تا  شده  باعث 
با خانواده های استثنایی آشنا شدیم و مشکالتشان را 
سعی  که  دغدغه ای هست  خود  این  گفته اند  برایمان 

داریم در حل مشکالتشان در کنارشان باشیم.
● در این رابطه بیشتر توضیح می دهید؟

◄ افراد معلول جدای از مشکالت جسمی با مشکالت 
سرپرستی،  بد  خانوادگی،  مشکالت  ازجمله  دیگری 
بی سرپرستی، وضعیت مالی نابسامان هم  دست وپنجه 

نرم می کنند.

در کنار کارمان برای مرتفع کردن مشکالت معلوالن 
هر  به  می کنیم  سعی  و  هستیم  خیر  جستجوی  در 
کنیم.  کمک  جامعه  قشر  این  به  بتوانیم  که  طریقی 
جنبی  فعالیت  هم  خیر  جذب  برای  رایزنی  درواقع 

موسسه ما به حساب می آید.
● تاكنون از سوی نهادهای دولتی حمایتی هم از 

شما شده است؟
◄ شهرداری و شورای شهر قبلی با ما همکاری داشتند 

و یک ون را به صورت مناسب سازی شده در اختیار ما 
مدرسه  معلوالن  به  آن  از  استفاده  با  که  دادند  قرار 
ضرابی که معلوالن جسمی و حرکتی هستند، خدمت 
می کنیم. البته هنوز با شورای فعلی رایزنی نکرده ایم. 

که  پیگیری هایی  و  آمد  رفت و  علیرغم  استانداری 

داشته ایم، همکاری آن چنانی با ما نداشته اند.
● از مشکالت موجود بر سر راهتان بگویید.

معلوالن  جامعه  مشکالت  از  بیشتر  دارم  دوست   ◄

بگویم. موسسه ما با مدارس معلوالن در ارتباط است و 
از نزدیک شاهد مشکالت آنان هستیم. آن ها مشکالت 
مالی خیلی شدیدی دارند. وقتی معلوالن برای گرفتن 
به  می کنند،  مراجعه  ارگان ها  به  مختلف  مجوزهای 
 واسطه مشکالت جسمی که دارند، برایشان کاغذ بازی 
راه می اندازند و به جای آن که معلوالن را یاری کنند، 
سنگ اندازی می کنند؛ معلوالن با محدودیتی که دارند

تا وقتی که موفق شوند این موارد را رفع و رجوع کنند 
البته  کنند.  نرم  دست وپنجه  زیادی  مشکالت  با  باید 
باز  از نوع زندگی در مقابلم  زمانی که دریچه دیگری 
شد، به صورت عینی به بی عدالتی های موجود در مورد 

معلوالن پی بردم.
منبع: یزدرسا

ایسنا -- معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور 
با بیان این که نزدیک به ۳0 هزار پالک خودرو ویژه 
اختصاص  تصویب  از  دارد،  وجود  کشور  در  معلوالن 
سهیمه بنزین ویژه معلوالن در وزارت کشور خبر داد.

معلوالن  جهانی  روز  که  این  بیان  با  نفریه   محمد 
همزمان با حضور رئیس جمهور در نشست با معلوالن 
درخواستی نوشته شد تا سهمیه بنزین برای معلوالن 
در نظر گرفته شود، گفت: رئیس جمهور هم دستور 
دادند تا نسبت به این مساله رسیدگی شود. به دنبال 
این دستور، در وزارت کشور هم کارگروهی تشکیل 
شد و این کارگروه در قالب بند 8، تصویب کرد که 

برای معلوالن سهمیه بنزین در نظر گرفته شود.
ابالغ می شود  نفت  وزارت  به  این موضوع  افزود:  وی 
معلوالن  ویژه  پالک  دارای  خودروهای  کلیه  برای  تا 
و جانبازان سهمیه بنزین عالوه بر سهمیه عادی در 
نیز  ما  و  تصویب شده  موضوع  این  گرفته شود.  نظر 
نیز  این سهمیه  بود. نحوه اعطای  پیگیر آن خواهیم 
به گونه ای خواهد بود که در کارت سوخت آنها شارژ 

خواهد شد.

با  کشور  بهزیستی  سازمان  بخشی  توان  امور  معاون 
بیان این که البته احتیاج به سهیمه بنزین معلوالن 
نیست،  دارند،  ویژه  پالک  که  افرادی  مختص  فقط 
اظهار کرد: بسیاری از معلوالن نیز هستند که کارت 
یا  چرخ  سه  موتورهای  مثال  برای  ندارند،  سوخت 
این  جمله  از  ندارند  ویژه  پالک  که  خانواده هایی 
گروه ها هستند، اما برای اقدامات درمانی و اشتغالشان 
نیازمند این سهمیه هستند. این وسایل نقلیه به مثابه 
آمد  و  رفت  برای  کمکی  وسیله  و  معلوالن  این  پای 

آن هاست.
وسایل حمل  که  این  به  توجه  با  کرد:  تصریح  نفریه 
و نقل عمومی شهرها نیز مناسب سازی نشده است 
برای معلوالن  این سهمیه  نظر می رسد تخصیص  به 
این  پیگیری  حال  در  دیگر  طرف  از  باشد.  ضروری 
موضوع در خصوص مراکز روزانه هستیم. بیش از ۵0 
که  استفاده می کنند  مراکز  این  از خدمات  نفر  هزار 
گرفته  نظر  در  برایشان  ذهاب  و  ایاب  سرویس های 
شده است و نیاز به سهمیه دارند. از سوی دیگر طرح 
دیگری به نام مراقبین معلوالن در خانواده نیز وجود 
طول  در  را  منزل   6 تا  گاهی  مراقب  یک  که  دارد 
یک روزسر می زند و به کارهای روزانه آن ها رسیدگی 
می کند که برای این طرح نیز باید سهمیه ای در نظر 

گرفته شود.
وی تاکید کرد: ما همه این موارد را پیگیری خواهیم 
این  تخصیص  اول  مرحله  در  حال  این  با  اما  کرد، 
برای  خوبی  خبر  که  رسیده  تصویب  به  سهمیه 
نیز  کشور  در  نفر  هزار   ۳0 به  نزیک  است.  معلوالن 

دارای پالک ویژه معلوالن هستند.

پیروزی اراده برمشکالت
]پای صحبت بانوی معلولی که باراه اندازی کسب وکار،یاوردیگرمعلوالن است[

موافقت وزارت کشور با سهمیه ویژه بنزین معلوالن
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تمرکز شرکت های دانش بنیان 
بر اولویت های کشور 

خانه ملت -- معاون علمی و فناوری رییس جمهور 
نیازهای کشور  اقتصادی  تحریم  در شرایط  کرد:  عنوان 
احصا شده و شرکت های دانش بنیان بر روی این مسائل 

کار می  کنند.
شرکت های  که  سووال  این  به  پاسخ  در  ستاری  سورنا 
دانش بنیان در شرایط تحریم های اقتصادی تا چه اندازه 
کرد:  اظهار  کنند،  برآورده  را  کشو  نیازهای  می توانند 
شرکت  های دانش بنیان این ادعا را ندارند که می توانند، 
همه چیز را در داخل کشور بسازند، قاعدتا باید برای هر 

حرکتی، صرفه اقتصادی آن نیز تعریف شود.
حال  در  افزود:  جمهور  رییس  فناوری  و  علمی  معاون 
حاضر نیازهای کشور به ویژه در حوزه های بهداشت، غذا، 
دارو، واکسن دام و طیور،  نفت و گاز احصا شده است و 

در این زمینه   ها برنامه  های ویژه ای داریم.
وی با بیان این که این نیازها در داخل کشور اولویت  بندی 
جایی  بنیان  دانش  شرکت های  داد:  ادامه  است،  شده 
است که می تواند این نیازها را برآورده کند لذا نیاز به 

حمایت هایی بیشتر از گذشته دارند.
دانش  شرکت های  حاضر  حال  در  کرد:   اضافه  ستاری 
موفقیت های  حوزه ها  از  برخی  در  توانسته اند  بنیان 
دلیل  به  موفقیت ها  این  و  کنند  کسب  توجهی  قابل 

اکوسیستمی است که در این حوزه ها ایجاد شده است.
این عضو هیأت دولت یادآور شد: در حوزه دارویی بیش 
از ۹8 درصد از داروهای مورد نیاز کشور در داخل تولید 
می شود؛ در حوزه تجهیزات پزشکی و تجهیزات های تک 

نیز توان تولید عدد قابل توجهی در داخل کشور داریم.
بنیادین  سلول های  حوزه های  در  چنین  هم  افزود:  وی 
و در حوزه ICT روز به روز اپلیکیشن ها، سرویس ها و 
در  که  می گیرد  قرار  مردم  اختیار  در  جدیدی  خدمات 
زندگی مردم تأثیرگذار است و همه این موارد از طریق 

معاونت علمی پیگیری می  شود.

بودجه ای  وضعیت  که  سووال  این  به  پاسخ  در  ستاری 
قیاس  در   ۹۹ بودجه  در  بنیان  دانش  شرکت های 
بودجه  در  گفت:  است،  صورت  چه  به   ۹8 بودجه  با 
گذشته  سال  از  بهتر  بنیان،  دانش  شرکت های   ۹۹
زمینه  این  در  هم  مجلس  امیدواریم  و  شده اند  دیده 
حمایت های بیشتری از شرکت های دانش بنیان داشته 
باشد و اختیارات بیشتری را به این شرکت ها واگذار کند.

وی درباره تعامل معاونت علمی و فناوری رییس جمهور 
توسط  حوزه  این  انسانی  نیروی  گفت:  علوم  وزارت  با 
ما  همکاری های  اساس  و  می  شود  تأمین  دانشگاه ها 

مبتنی بر همکاری با وزارت علوم است.
این عضو هیات دولت،  تشکیل کارگروه ویژه حمایت از 
در  مثبتی  اقدام  را  در مجلس  بنیان  دانش  شرکت های 

جهت حمایت از شرکت های دانش بنیان دانست.

بن كولز، مورنینگ استار
اپل،  گوگل،  شامل  فناوری،  عمده  شرکت  پنج 
در  که  شکایتی  جریان  در  تسال  و  دل  مایکروسافت، 
و  تسهیل  به  متهم  شده،  طرح  آمریکا  متحده  ایاالت 
کمک به سوءاستفاده شدید از کودکانی شدند که در 
معادن کبالت در جمهوری دموکراتیک کنگو وادار به 
کار شده اند. وکالی حق های بین المللی به وکالت از 14 
کودکانی  سرپرستان  و  والدین  شامل  ناشناس،  شاکی 
خود  نیز  و  شده اند  مجروح  یا  و  کشته  معادن  در  که 
این  علیه  فدرال  پرونده ای  در  آسیب دیده،  کودکان 
وکال،  این  گفته  به  کردند.  مطرح  شکایت  شرکت ها 
)اپل،  شرکت ها  این  که  دارند  دالیلی  ها  آن  موکالن 
فعالیت های  به  تسال(،  و  مایکروسافت  دل،  گوگل، 
معد نی که از کار کودکان بهره می برد و شاکیان و دیگر 
با شرایطی  کبالت،  معادن  در  کار  به  وادار  را  کودکان 

که منجر به مرگ یا جراحات جدی و سخت می کند، 
کمک کرده اند. 

مشاور ارشد این وکال، تری کالینگسورت در این رابطه 
گفت: "هر کار که ممکن باشد را برای رسیدن به عدالت 
فوری برای کودکانی که وکالت آن ها را بر عهده داریم، 
انجام خواهیم داد. در این ۳۵ سالی که وکیل حقوق 
بشری هستم، هرگز چنین سوءاستفاده شدیدی در این 
و  بی رحمی  این  بودم.  ندیده  بی گناه  کودکان  از  ابعاد 

طمع حیرت انگیز باید متوقف شود".
اجباری  کار  شهیر  پژوهشگر  کارا،  سیدارتا  پروفسور 
کودکان و عضو تیم شاکیان هم گفت: "امیدوارم تالش 
ما برای خانواده های شجاعی که رنج بی حساب خود را 
و  عدالت  و  باشد  داشته  ثمر  گذاشتند،  میان  در  ما  با 
پیروز  منفعت طلبی  و  سودجویی  برابر  در  درستکاری 

شود". 
باتری های  تولید  در  که  است  بهایی  گران  فلز  کبالت 
خودروهای  لپتاپ ها،  موبایل ها،  در  که  لیتیوم-یونی 
الکتریکی و دیگر وسایل الکترونیکی استفاده می شود. 
جمهوری  در  جهان  کبالت  معادن  از  نیمی  از  بیش 
یونیسف،  اعالم  به  بنا  و  شده  واقع  کنگو  دموکراتیک 
در آن ها حدود 40 هزار کودک دختر و پسر مشغول 
به کار هستند. تحقیقی که در سال 2017 توسط عفو 

بزرگ  شرکت های  که  داد  نشان  شد،  انجام  بین الملل 
از  پیشگیری  برای  را  باید  که  کارهایی  الکترونیکی 
کبالت  تامین  زنجیره  در  بشر  حقوق  از  سوءاستفاده 
انجام نمی دهند. بنا بر اعالم عفو بین الملل، جایی که 
شرکتی سبب کار کودکان یا بزرگ ساالن در شرایطی 
خطرناک شده و یا از آن بهره می برد، مسوول است تا 
رنج حاصله را جبران کند. این، یعنی همکاری با دیگر 
برابر  در  کودکان  از  حمایت  برای  دولت  و  شرکت ها 
بدترین اشکال کار کودکان و فرستادن آن ها به مدرسه 

و پرداختن به سالمت و نیازهای روانی آنها".

ادامه از صفحه1: آرامکو یک شرکت بسیار سودآور 
متنوع  سرمایه گذاری  سبد  و  خوب  نسبتاً  مدیریت  با 
است و هزینه های تولید آن پایین تر از اغلب شرکت های 
ممتاز  جایگاه  به  توجه  با  است.  جهان  معروف  نفتی 
»محمد  که  نبود  عجیب  هیچ  آرامکو،  سعودی  شرکت 
این  سعودی  عربستان  بلندپرواز  ولیعهد  سلمان«  بن 
شرکت را باالتر از سایر شرکت های سعودی برای فروش 
برای  تالش  در  سلمان  بن  محمد  کند.  انتخاب  سهام 
و  تجاری  فرصت های  به  سرمایه گذاران  توجه  جلب 
بهترین  که  گرفت  تصمیم  عربستان،  در  سرمایه گذاری 
اقتصادی  فعاالن  به  ارائه  برای  کشورش  که  چیزی 

بین المللی دارد را عرضه کند.
یک  آرامکو  سهام  اولیه  عرضه  از  پیش  عربستان  دولت 
گزارش 6۵0 صفحه ای از چشم انداز این شرکت منتشر 
مالی  صورت های  از  جزئیاتی  آن  در  که  گزارشی  کرد؛ 
مطرح   -- بود  مبهم  بسیار  قباًل  که   - آرامکو  شرکت 
است  شده  اعالم  چنین  هم  گزارش  این  در  بود.  شده 
برداشت  نرخ  با  عربستان  تثبیت شده  نفتی  ذخایر  که 
کنونی تا 70 سال آینده قابل بهره برداری خواهد بود. اما 
شرکت آرامکو تمایلی به افشای جزئیات بیشتر در حد 
نشان  خود  از  غربی  سهام  بازارهای  الزامات سختگیرانه 
نداده است؛ جزئیاتی که به مناسبات این شرکت با دولت 
سعودی در زمینه پرداخت امتیاز برداشت نفت، پرداخت 

مالیات و سود سهام مربوط می شود.

مالی  دفاتر  کردن  باز  به  تمایلی  که  سعودی  مقامات 
شرکت آرامکو برای انجام بررسی های موشکافانه ندارند، 
برای  را  غربی  بورس های  تا  کردند  تالش  سال  چندین 
پذیرش این شرکت با سطح پایین تری از افشای اطالعات 
راضی کنند. دولت عربستان در نهایت تصمیم گرفت که 
با چشم پوشی از هدف اول خود یعنی عرضه ۵ درصدی 
از  درصد   1.۵ تنها  غربی،  بورس های  در  آرامکو  سهام 
این  داخلی  بهادار  اوراق  بورس  در  را  این شرکت  سهام 

کشور یعنی بورس تداول عرضه کند.
عرضه اولیه سهام آرامکو در بورس تداول نه تنها الزامات 
سختگیرانه بورس های غربی در زمینه افشای اطالعات را 
نداشت، بلکه یک پیروزی نمادین برای محمد بن سلمان 
که تصورات ملی گرایانه ای برای آینده عربستان دارد نیز 
تا  اولیه سهام آرامکو باعث شد  محسوب می شد. عرضه 
بورس اوراق بهادار عربستان روی نقشه جهان قرار گیرد. 
با ورود شرکت آرامکو به بورس تداول عربستان، ارزش 
با  می شوند  معامله  بازار  این  در  که  شرکت هایی  بازار 
ارزش بازار شرکت های بورس فرانکفورت برابری می کند 

و این یک افتخار بزرگ برای عربستان است.
برای  عربستان  خصوصی  بخش  سرمایه گذاران  آیا  اما 
قرار  فشار  تحت  آرامکو  سعودی  شرکت  سهام  خرید 
در   2017 نوامبر  اتفاقات  می توان  به سختی  گرفته اند؟ 
این  ثروتمندان  از  نفر  صدها  که  زمانی  یعنی  عربستان 
کشور در هتل »ریتز کارلتون« بازداشت و زندانی شدند 

میلیارد  تا 800  بین 400  مجموعاً  آزادی خود  برای  و 
را  بخشیدند،  دولت  به  را  خود  دارایی هایی  از  دالر 
فراموش کرد. با این اوصاف چندان غیرقابل باور نیست 
که برخی از نخبگان مالی سعودی اغوا شده یا حتی تحت 
با  را  وطن پرستی خود  تا حس  باشند  گرفته  قرار  فشار 

خرید سهام شرکت آرامکو به اثبات برسانند.
واکنش  بودن  واقعی  مورد  در  بیشتر  تردید  باعث  آنچه 
سرمایه گذاران سعودی به عرضه اولیه آرامکو می شود این 
است که در سال های اخیر بارها اعالم شده بود که محمد 
که  است  این  خواستار  حتی  و  دارد  انتظار  سلمان  بن 
ارزش بازار آرامکو در حد 2 تریلیون دالر باشد. به رغم 
از  آرامکو  چندین ماه بررسی گزارش چشم انداز شرکت 
سوی شرکت های سرمایه گذاری بین المللی، کمتر کسی 
از  بیش  این شرکت می تواند  بازار  ارزش  بود که  معتقد 
1.8 تریلیون دالر باشد و حتی بسیاری از سرمایه گذاران 
ارزش بازار بسیار کمتری را برای آرامکو برآورد می کردند.

ارزش واقعی شرکت آرامکو تنها زمانی مشخص خواهد 
این  سهام  بتوانند  بین المللی  سرمایه گذاران  که  شد 
خریداری  آمریکایی  و  اروپایی  بورس های  در  را  شرکت 
سرمایه گذاران  بر  سیاسی  فشار  اعمال  احتمال  کنند. 
سعودی برای اثبات میهن پرستی خود به فرد مستبد و 
قدرت طلبی مانند محمد بن سلمان باعث شده است که 
بورس  در  آرامکو  سهام  ارزش  درباره  جدی  تردیدهای 

عربستان وجود داشته باشد.

مرکز آمار ایران اعالم کرد: آذرماه امسال، بیشترین 
استان  به  مربوط  کشور  خانوارهای  ماهانه  تورم  نرخ 
آذربایجان غربی با 6,۳ درصد افزایش و کمترین نرخ 
تورم ماهانه مربوط به استان کردستان با 1.2 درصد 

افزایش است.
عدد شاخص  ماه 1۳۹8  آذر  در  گزارش؛  بنابرهمین 
کل برای خانوارهای کشور )100=1۳۹۵( به 1۹۳,8 
رسید که نسبت به ماه قبل ۳.2 درصد افزایش نشان 
می  دهد.هم چنین در این ماه، درصد تغییر شاخص 
به  نقطه  )تورم  قبل  سال  مشابه  ماه  به  نسبت  کل 
است.  درصد   27.8 کشور  خانوارهای  برای  نقطه( 

استان  به  مربوط  نقطه  به  نقطه  تورم  نرخ  بیشترین 
استان  به  ایالم )۳۳.۹ درصد( و کمترین آن مربوط 
12 ماهه  تورم  نرخ  است.  درصد(  کردستان  )2۳.1 
منتهی به آذر 1۳۹8 برای خانوارهای کشور به عدد 
ماهه   12 تورم  نرخ  بیشترین  که  رسید  40 درصد 
مربوط به استان ایالم )48.6 درصد( و کمترین آن، 

مربوط به استان  قم )۳۵.2 درصد( است.
برای  کل  شاخص  عدد  آذر 1۳۹8  در  براین،  عالوه 
رسید   1۹2,6 به   )1۳۹۵=100( شهری  خانوارهای 
می  نشان  افزایش  سه درصد  قبل  ماه  به  نسبت  که 
نقطه  به  نقطه  تورم  نرخ  بیشترین  ماه،  این   دهد؛ در 

خانوارهای شهری مربوط به استان ایالم )۳۳ درصد( 
و کمترین آن مربوط به استان کردستان )2۳درصد( 
ماه  آذر  به  منتهی  ماهه  دوازده  تورم  نرخ  است. 
1۳۹8 برای خانوارهای شهری به عدد  ۳۹.۳ درصد 
به  مربوط  ماهه  دوازده  تورم  نرخ  بیشترین  رسید. 
آن  مربوط  و  کمترین  درصد(  ایالم  )47.6  استان 

به استان  فارس )۳۳.۵ درصد( است.
خانوارهای  برای  کل  شاخص  عدد   1۳۹8 ماه   آذر 
روستایی )100=1۳۹۵( عدد 200,1 را نشان می دهد 
که نسبت به ماه قبل 4.2 درصد افزایش داشته است. 
خانوارهای  ماهانه  تورم  نرخ  بیشترین  ماه  این  در 

با  بلوچستان  و  سیستان  استان  به  مربوط  روستایی 
ماهانه  تورم  نرخ  کمترین  و  افزایش  هشت درصد 
را  افزایش  درصد   0.۹ با  کردستان  استان  به  مربوط 

نشان می دهد.
سال  مشابه  ماه  به  نسبت  کل  شاخص  تغییر  درصد 
قبل )تورم نقطه به نقطه( برای خانوارهای روستایی 
به  نقطه  تورم  نرخ  بیشترین  که  است  درصد   28.۹
و کمترین  )۳8 درصد(  ایالم  استان   به  مربوط  نقطه 
است.  درصد(   2۳.6( کردستان  استان  به  مربوط  آن 
برای   1۳۹8 آذر  به  منتهی  12 ماهه  تورم  نرخ 
و  رسید  درصد   4۳.8 عدد  به  روستایی  خانوارهای 
براین اساس بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط 
به استان ایالم )۵2.۹ درصد( و کمترین آن مربوط به 

استان  قم )۳۹.1 درصد( است.

نشریهتایمپاسخمیدهد؛

آیا آرامکو واقعا 2 تریلیون دالر می ارزد؟

ترجمه علیرضا گودرزی

بهره کشی از کودکان کار در کنگو
]گوگل،اپل،مایکروسافت،دل وتسال،متهم به بهره کشی ازکودکان کاردرکنگوهستند[

 --- بیشترین وکمترین نرخ تورم ماهانه --- 
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 --- نیم نگاه ---

2 میلیون بیسواد در بازه سنی
 ۱۰ تا ۴۹ سال

 
و  آموزش  وزارت  سوادآموزی  معاون  علیرضانخعی 
پرورش در حاشیه برگزاری مراسمی که به مناسبت هفته 
سر  طی  داشت:  شداظهار  برگزار  قرچک  در  سوادآموزی 
شماری حدود دو میلیون بی سواد بین ده تا 4۹ سال داریم 

که نباید بگذریم و باید برای آن ها برنامه ریزی کنیم.
شناسایی  یک  آموزی  سواد  نهضت  سازمان  افزود:  نخعی 
دقیق و هدفمند برای ریشه کنی برنامه ریزی کرده است 
اما همه باید کمک کنند و یک برنامه ۵ ساله برای آن در 

نظر گرفته شده و همراهی بین بخشی زیاد نیاز است.
وی بیان داشت: خوشبختانه دستگاه های مختلف پای کار 
در  سوادآموزی  شوراهای  دستگاه   ۳۵ با  اکنون  و  هستند 
استان ها تشکیل شده و حدود 8 هزار و 700 جلسه تا کنون 

در کشور در این خصوص برگزار شده است.
معاون سوادآموزی وزارت آموزش و پرورش عنوان داشت: 
همه امکانات برای ثبت نام بی سوادان آماده است و برای 
امسال چیزی حدود ۵00 هزار نفر هدف گذاری شده است 

و تا کنون 400 هزار نفر حضور پیدا کرده اند.
تا 100 هزار کالس  این است  ما  بینی  نخعی گفت: پیش 
است  همکاری  آن  الزمه  که  کند  پیدا  افزایش  درس 
مخصوصاً آنجا که بی سواد باید قدم بردارد بسیار مهم است 
و باید این انگیزه ایجاد شود و نهادهای مردمی در روستاها 
همکاری  به  نیاز  هستند  بیشتری  سواد  بی  که  جاهایی  و 
تا بیسوادی ریشه کن شود و  است که راه را هموار کنند 

طی 4 سال آینده شاهد محو بی سوادی در کشور باشیم.

"هاتف اصفهانی"
توایوحشیغزالوهرقدمازمنرمیدنها
منوایندشتبیپایانوبیحاصلدویدنها

توویکوعدهوفارغزمنهرشببهخوابخوش
منوشبهاودرِدانتظارودلطپیدنها

نصیحتهاینیکاندیشیتگفتیمونشنیدی
چهاتاپیشتآیدزیننصیحتناشنیدنها

پروبالمبهحسرتریختدرکنجقفسآخر
خوشاایامآزادیودرگلشندویدنها

کنوندرمناگربیندبهخواریوغضببیند
کجارفتآنبهرویمنبهشوقازشرمدیدنها

تغافلهایاودربزمغیرمکشتهبودامشب
نبودشسویمنهاتفگرآندزدیدهدیدنها

و" "ناصرخسر
نکوهشمکنچرخنیلوفریرا

برونکنزسربادوخیرهسریرا
بریدانازافعال،چرخبرینرا
نشایدزدانانکوهشبریرا

همیتاکندپیشه،عادتهمیکن
جهانمرجفارا،تومرصابریرا
همامروزازپشتبارتبیفگن
میفگنبهفردامراینداوریرا

چوتوخودکنیاخترخویشرابد
مدارازفلکچشمنیکاختریرا
بهچهرهشدنچونپریکیتوانی؟

بهافعالمانندهشومرپریرا
بدیدیبهنوروزگشتهبهصحرا

بهعیوقمانندهاللهطریرا
اگراللهپرنورشدچونستاره

چرازونپذرفتصورتگریرا؟

توباهوشورایازنکومحضرانچون
همیبرنگیرینکومحضریرا؟
نگهکنکهماندهمینرگسنو
زبسسیموزرتاجاسکندریرا
درختترنجازبروبرگرنگین

حکایتکندکلهقیصریرا
سپیدارماندهاستبیهیچچیزی
ازیراکهبگزیداوکمبریرا
اگرتوازآموختنسربتابی

نجویدسرتوهمیسروریرا
بسوزندچوبدرختانبیبر

سزاخودهمیناستمربیبریرا
درختتوگرباردانشبگیرد
بهزیرآوریچرخنیلوفریرا

"ابوسعیدابوالخیر"
گرفتخواهمزلفینعنبرینترا

بهبوسهنقشکنمبرگیاسمینترا
هرآنزمینکهتویکرهبروقدمبنهی

هزارسجدهبرمخاکآنزمینترا
هزاربوسهدهمبرسخاینامهتو

اگرببینمبرمهراونگینترا
بهتیغهندیگودستمنجدابکنند

اگربگیرمروزیمنآستینترا
اگرچهخامشمردمکهشعربایدگفت

زبانمنبهرویگرددآفرینترا

"سهراب سپهری"
سایهشدم،وصداکردم:

کومرزپریدنها،دیدنها؟کواوجنهمن،درهاو؟
ونداآمد:لببستهبپو.

مرغیرفت،تنهابود،پرشدجامشگفت.
ونداآمد:برتوگواراباد،تنهایی،تنهاباد!
دستمدرکوهسحراومیچید،اومیچید.

ونداآمد:وهجومیازخورشید.
ازصخرهشدمباال.درهرگام،دنیاییتنهاتر،زیباتر.

ونداآمد:باالتر،باالتر!
آوازیازرهدور:جنگلهامیخوانند؟

ونداآمد:خلوتهامیآیند.
وشیاریزهراس.

ونداآمد:یادیبود،پیداشد،پهنهچهزیباشد!
اوآمد،پردهزهمواباید،درهاهم.

ونداآمد:پرهاهم.

کافه شهرحمید مزرعه

لحطاتی با شعربه انتخاب نیما موسوی

بخش پنجم
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 --- نیم نگاه ---

دوران  خالل  در  هگل  و  شیلینگ  نزدیک  دوست 
پروتستان  دینی  مدرسه ی  در  شأن  دانشجویی 
وجوه  نمی توانست  که  هولدرلین  بود.  توبینگن  در 
برای  اشتیاقش  از  بپذیرد،  را  مسیحیت  متافیزیکی 
توبینگن  به  را  وی  که  کشیشی  ی  حرفه  به  ورود 
معلم  آن  جای  به  و  برداشت  دست  بود،  کشانده 

سرخانه و شاعر شد.
روابط  که  بود  آن  او  زندگی  واقعه ی  ناگوارترین 
قطع  اجبار،  به  بنا   -- گونتار  سوزن  با  اش  عاشقانه 
شد، او همسر بانکداری بود که هولدرلین را استخدام 

کرده بود. 
از اشعارش در سوگ و فراق اوست. سوزن  بسیاری 
اشعار  صنم  و  معشوق  دیوتیما  مستعار  نام  تحت 
اوست. با آغاز بیماری هولدرلین در سال 1806 که 
احتمالن امروزه اسکیزوفرنی خوانده می شود، زندگی 
پنج سال  و  او سی  رسید.  سرانجام  به  او  خالقانه ی 
باقی مانده عمر خود را در حالتی برزخ وار سپری کرد. 
حتا  و  نامفهوم  خودش  حیات  زمان  در  که  او  شعر 
بیمارگونه دانسته می شد، امروزه در زمره ی زیباترین 
و لطیف ترین اشعار در زبان آلمانی شناخته می شود. 
او همان قدر که شاعر بود، متفکر نیز بود، اشعار او 
مضامین فلسفی بسیار دارد و همین طور فلسفه ی او 

مضامین شاعرانه ی بسیار دارد. 
هولدرلین مانند همه ی متفکران آلمانی عاشق یونان 
نسبت  در  می گوید  سخن  آن  از  او  که  یونانی  بود، 
اوایل قرن هجدهم محبوب گوته و  با یونانی که در 
تا  موضوع  این  داشت.  زیادی  تفاوت  بود،  وینکلمان 
حدی به دلیل آن بود که دیدگاه او درباره ی یونان 
اثر  بود. نخستین  بیرون آمده  از دل فلسفه ی کانت 
به شکل  رمان شاعرانه ی هیپریون که  یعنی  بزرگ، 
سال  در  است.  شده  نوشته  نامه ها  از  مجموعه هایی 

که  آن  از  پس  مدتی  اندک  یعنی  شد،  آغاز   17۹2
از خواندن نقد قوه ی حکم کانت به شدت به هیجان 
یونانیان  و  بود کانت  نوشته  برای هگل  او  بود.  آمده 
اند.  کرده  مشغول  خود  به  مرا  تفکر  تمام  تقریبن 
ملت  موسای  کانت  می نویسد،  هگل  برای  بعدها  و 
ماست، کسی که ما را از دلمردگی مصری بیرون و به 

صحرای آزاد و پرت تعمق خویش می برد.
موضوعی که این گونه هولدرلین را به اندازه شیلینگ 
از  کانت  ی  استادانه  شرح  بود،  آورده  هیجان  به 
مفهوم امر واال بود، یعنی از حالتی واال از ذهن که ما 

در آن از دلمردگی تجربه ی این جهانی می گریزیم.
آنچه هولدرلین بر آن مهر تایید می زند اندیشه حالتی 
است که می گذارد که چیزی فراحسی داشته باشیم، 
چیزی که زیر سطح تجربه ی هر روزه نهفته است. با 
وجود این، هولدرلین در اشاره به امر فراحسی کانتی، 

که  عبارتی  می برد،  کار  به  را  پرت  صحرای  عبارت 
بار معنایی کاملن مثبتی ندارد، نشان می دهد که او 
به تعبیری، قرائت خالقانه از فلسفه ی کانت را الزم 

خواهد دید.
شرح هولدرلین از ماهیت و اهمیت تراژدی در یک 
فلسفه ی حیات عام تعبیه شده است، یعنی برای فهم 
ماهیت تراژدی الزم است از فلسفه ی حیات او شروع 
کنیم. او می نویسد وضع بشر کشاکشی یا تناقضی 
وضوح  آسمانی،  آتش  و  تصور  وضوح  میان  است 
حالتی  با  همراه  و  آپولونی  امپراتور  به  متعلق  تصور 
از هوشیاری جونیایی است. یعنی هوشیاری که جونو 
با آن مراعات قواعد ازدواج را مطالبه می کند. حالت 
آتش آسمان شورمندی مقدس است. به دلیل آن که 
باید  است،  هوشیاری  با  تضاد  در  مقدس  شورمندی 
نوعی مستی باشد، این موضوع در مرثیه نان و شراب 

هولدرلین تصدیق می شود.
برای  شاعران  عسرت  روزگار  در  می پرسد؛  شاعر 
آنان  که  می یابد  پاسخ  گونه  این  و  هستند؟  چه 
در شب  که  شراب اند  خدای  مقدس  کشیشان  مثل 
از آن  به دیاری دیگر سفر کردند.  از دیاری  مقدس 
جا که وظیفه شاعر احیای شورمندی مقدس است، 
یعنی  شراب  خدای  کشیش  با  شاعر  سازی  همانند 
شورمندی  که  می کند  روشن  باکوس  و  دیونوسوس 
مقدس که وظیفه شاعر احیای آن است نوعی مستی 

است.
بدین ترتیب شالوده ی تفکر هولدرلین ثنویت میان 
قلمرو آپولونی و دیونوسی است. که به اولی در حالت 
حاالت  در  دومی  به  و  داریم  دسترسی  هوشیاری 
به  غالبا  که  است  ثنویتی  همان  ثنویت  این  مستی، 
اشتباه تصور می شود که نیچه آن را کشف کرده بود.

) ادامه دارد(

فریدریش هولدرلین جشنواره2۰۰۰ اسباب بازی ایرانی 
ملی  جشنواره  پنجمین  دبیر  حموله  محسن 
اسباب  بازی ضمن تشریح جزئیات این جشنواره، از ارائه 
2000 اسباب  بازی ایرانی با حضور بیش از 60 طراح و 
جشنواره  این  در  عروسک   400 معرفی  و  عروسک ساز 

خبر داد.
وی در نشست خبری این جشنواره که در کانون پرورش 
گفت:برای  وی  شد   برگزار  نوجوانان  و  کودکان  فکری 
کانون  بر  عالوه  اسباب بازی  ملی  جشنواره  برگزاری 
علمی  معاونت  نوجوانان،  و  کودکان  فکری  پرورشی 
تولیدکنندگان  انجمن  جمهوری،  ریاست  فناوری  و 
اسباب بازی ایران و شورای نظارت بر اسباب بازی اهتمام 

داشتند.

تولیدکنندگان،  طراحان،  که  این  به  اشاره  با  او 
یک  اسباب  بازی  حوزه  فعاالن  همه  و  سرمایه گذاران 
هستند  اسباب  بازی  ملی  جشنواره  مخاطبان  از  بخش 
دولتی  مراکز  و  سازمان ها  وزارتخانه ها،  مسووالن  گفت: 
و  دانشگاه ها  و  تحقیقاتی  علمی  مراکز  غیردولتی،  و 
مولفان  و  آموزشی  محتوای  برنامه ریزان  پژوهشگاه ها، 
کتاب های درسی، مدیران، مربیان پرورشی و هم چنین 
ملی  جشنواره  مخاطبان  نوجوانان  و  کودکان  و  والدین 

اسباب بازی هستند.
حموله با اشاره به بخشی از برنامه های پنجمین جشنواره 
حوزه  کتاب های  رونمایی  گفت:  اسباب بازی  ملی 
اسباب بازی و آیین رونمایی تازه های اسباب بازی شامل 
از  بخشی  داخل  ساخت  جدید  اسباب بازی  عنوان   20
چنین  هم  است.  اسباب بازی  ملی  جشنواره  برنامه های 
در این جشنواره از سه فعال، سه پیشکسوت و سه نهاد 
مربوط به حوزه اسباب بازی تقدیر به عمل می آید. در این 
دوره از همه بخش های جشنواره افکارسنجی و ارزشیابی 

خواهد شد.



قتل کودک 2۰ ماهه به دست مادر
پلیس میشیگان "ریونا نیکولز" را به اتهام شکنجه، 
"ویستون  اش  ماهه  بیست  پسر  قتل  و  آزاری  کودک 
استیونسون" بازداشت کرد. در گزارش پلیس آمده است 
این مادر به خاطر این که پسر خردسالش کمد را هل 
شده  عصبانی  است،  خورده  تلویزیون  به  کمد  و  داده 
را  "ویستون"  سپس  زده،  کتک  شدت  به  را  پسرش  و 
جان  بیمارستان  در  کودک  اما  رسانده،  بیمارستان  به 

باخته است.
دچار  "ویستون"  است  آمده  قانونی  پزشکی  گزارش  در 
دنده ها  و  صورت  سر،  ناحیه  در  متعدد  شکستگی های 
بوده است که بعضی از شکستگی ها قدیمی تر بوده اند. 
بعضی از افراد خانواده به پلیس گفتند که "ریونا" قبال 

هم پسرش را کتک می زده است.

گرد آورند ه مریم نباتیزنگ تفریح  

شماره 108 --- جدول و سودوکو ---

}جسارت نباشه...فقط برای انبساط خاطر شما!{
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1398/10/9 - شماره 150

حکایت
زیبایِی کلبه کوچک

 تنها بازمانده یک کشتی شکسته، توسط جریان آب به 
با بیقراری به درگاه  او  یک جزیره دورافتاده برده شد، 
خداوند دعا می کرد تا او را نجات بخشد، او ساعت ها به 
اقیانوس چشم می دوخت، تا شاید نشانی از کمک بیابد 

اما هیچ چیز به چشم نمی آمد. 
کوچک  ای  کلبه  گرفت  تصمیم  و  شد  ناامید  سرآخر 
وسایل  و  خویش  از  تا  خود بسازد  برای  کلک  از  خارج 
از  که  آن  از  پس  روزی  نماید،  محافظت  بهتر  اند کش 
جستجوی غذا بازمی گشت، خانه کوچکش را در آتش 
یافت، دود به آسمان رفته بود و از نظر او بد ترین چیز 
فریاد زد:  اندوهگین  و  او عصبانی  بود.  ممکن رخ داده 

»خدایا چگونه توانستی با من چنین کنی؟« 
جزیره  به  که  کشتی  یک  صدای  با  او  بعد،  روز  صبح 
را  او  تا  می آمد  آن  برخاست،  خواب  از  می شد  نزدیک 

نجات دهد! 
مرد از نجات د هند گانش پرسید: »چطور متوجه شدید 

که من این جا هستم؟« 
که  را  دودی  عالمت  »ما  گفتند:  جواب  د ر  آن ها 

فرستادی، د ید یم«...! 
می رسد  بنظر  که  هنگامی  شد  دلسرد  می توان  آسان 
کارها به خوبی پیش نمی روند، اما نباید امید مان را از 
دست بد هیم زیرا خد ا در کار زندگی ماست، حتی در 

میان درد و رنج. 
به  است  سوختن  حال  در  شما  کلبه  که  آینده  دفعه 
فراخواندن  برای  باشد  عالمتی  شاید  آن  که  آورید  یاد 

رحمت خداوند

**********

یکی از مشکالت دوران تحصیل اینه
که وقتی گرسنت می شه نمی تونی درس بخونی
وقتی هم که سیر می شی نمی تونی درس بخونی

ولی مشکل اصلی تر اینه که حد وسط نداره
یا گرسنه ای یا سیر

**********

قربون مادری که اگـه 100 تـا پـریز خالی هم باشه
برا وصل کردن اتو گوشِی تو رو از شارژ در می آره

**********

دقت کردین دو جا جاذبه زمین هیچ شمرده شده
.

یکیش تو خارج از جو زمینه
.

یکی دیگه شم تو کارتون فوتبالیست ها

**********

دوستای واقـعی پشت سر هم حرف نمی زنند
.

جمع می شند با هم پشت سر بقیه حرف می زنند

**********

آیا می دانید چه کسی اولین بار ماست رو کشف کرد ؟
.

قاطی  با خیار  را  بار آن  اولین  دانید چه کسی  آیا می 
کرد ؟

.
آیا می دانید چه کسی به آن گردو و نعنا را افزود؟

.
المصب خیلی حال می ده، هرکی بوده دمش گرم !

**********

من اصال به آنتی ویروس اعتقاد ندارم

بین  از  اثر کهولت سن  بر  تاپم  چون ویروس های لپ 
میرن

**********

یه مزاحم تلفني دارم
.

هي زنگ مي زنه من فحشش مي دم
.

سريِ  آخر که فحشش دادم اس ام اس زده کاري نکن 
که دیگه زنگ نزنما...

.
یه همچین آدم احساساتیه!!!

**********

نذاره  که  اینه  پنجره  توری  کاربرد  هم  شما  خونه  تو 
پشه ها از خونه برن بیرون ؟

**********

می  درست  کباب  جوجه  داری  که  وقتی  خوبه  چقدر 
کنی خودش بچرخه و بگه : اینجام نپخته

این دانشمندا چی کار می کنن پس ؟
.

الکی دارن فقط حقوق می گیرن...

**********

قرص کامل پشه کش تو اتاقم دود کردم
.

قابل  میلیمتری   2۳٫۵ فاصه  از  اجسام  که  طوری  به 
رویت نیستن

.
بازم پشِه می آد زیره گوشم ویز ویز می کنه

.
اشک تو چشام جمع شد یاد فیلم جان سخت 4 افتادم  

یه لحظه

**********

هی  می خوای  که  ماهن  اینقد  هستن  هم  بعضی ها 
نگاشون کنی

.
چیه؟ چرا  زل زد ی به من؟

**********

این  تفریحات دوران کودکیم  از  اعتراف می کنم یکي 
بود که یه مگس می گرفتم

.
بهش نخ مي بستم بعد یکي دیگه هم می گرفتم بال 

هاشو می کند م می بستمش اون سر نخ
.

این یکي رو بکسل  بعد مگس سالمه پرواز می کرد و 
می کرد می برد با خودش

.
خیلی  المصب   آخه  می شد  جمع  چشام  تو  اشک 

صحنه ي پر احساسي بود

مرگ دختر ۳ ساله در اثر شکنجه ی 
نامادری

 
د ر پی مرگ یک د ختربچه سه ساله د ر بیمارستانی 
د ر سیاتل آمریکا، پلیس موضوع را مورد بررسی قرار د اد.
پس از بررسی های پلیس، مشخص شد "هیزل هومان" 
سه ساله به خاطر مرگ مغزی و شکستگی های متعد د 

استخوان هایش فوت کرد ه است.
به  را  "هیزل"  ناماد ری  د یکسون"،  "کامی  پلیس 
کرد.  بازد اشت  کودک  شکنجه  و  آزاری  کود ک  جرم 
مرگ  به  منتهی  ماه   6 که طی  است  متهم  "د یکسون" 
"هیزل" هنگامی که پد ر "هیزل" سر کار بوده است، با 
پزشکی  گزارش  در  است.  بدرفتاری می کرد ه  دختربچه 
سوختگی  جای  "هیزل"  بد ن  روی  است  آمده  قانونی 
هم  شاهد ان  از  یکی  است.  شد ه  د ید ه  سیگار  از  ناشی 
تنبیه  برای  "د یکسون"  است  د ید ه  که  گفت  د اد گاه  د ر 
او را زیر د وش آب سرد قرار می د اد و  "هیزل" مد ت ها 
برای  از سرما به خود می لرزید. د اد گاه  بیچاره  د خترک 
"د یکسون" به جرم قتل و شکنجه و کود ک آزاری وثیقه 

یک میلیون د الری صاد ر کرد.

افقی
1- ابــرو د ر هــم کشــیدگی- شــهرت و اعتبــار 2- خــرس تنبــل- رســانه شــنید اری- پشــت ســر ۳- زهــره و جرئــت- از ظــروف آشــپزخانه- برگــه د ریافــت 4-گیــره پزشــکی- آجیــل تلــخ و شــیرین- اثــر ژان پــل ســارتر ۵- از 
ــه 8- صورتگــر- اســباب خود بینــی- از  ــه و د من ــر همــن د ر کلیل ــران 7- صفحــه پشــت چــرخ اتومبیــل- ســروری- همنشــین ب ــر- از پیامب ــوی ماند گــی- عاب ــه برجســته 6- ب ــرق مســیحیت- گون ــح ســاختمانی- از ف مصال
رنگ هــا ۹- کلمــه تصد یــق- رود ی د ر اســتان کرمانشــاه- جلگــه ای د ر ایتالیــات- زیــاد ه  خواهــی 10- سرســرای هتــل- روان شــد ن- قــد م یــک پــا 11- انباشــتگی- پوشــش خانم هــا 12- از عوامــل بیماریــزا- ایــراد- کلبــه 

ــان بین المللــی ــی 1۵- مــوس- زب ــرآن- د ریاچــه ای د ر ســوئیس- زند ان ــرای ســوره های ق محقــر 1۳- قاضــی- شــنوند ه- پیمــان ناقــال 14- نوعــی د ســته بنــد ی ب
عمودی:

1-گــروه- آلبــوم رضــا یزد انــی 2- سرپرســت آشــپزخانه- از پاد شــاهان مــاد ۳-شــهری د ر  فرانســه- فرســتادن- روئیــد ن 4- د وســتی از 
ــا- شــهر روشــنایی 7- راهنمــا  ــه- د رون 6- فریاد بلنــد- نژاد م ــه- آشــکار- کشــوری د ر مد یتران ــا ۵- حــرف فاصل گلهــا- رب النــوع د ری
فرزنــد- ســالی بــا یــک روز اضافــی 8- اثــری از میــگل آســتوریاس ۹- از جوید نیهــا- د رخشــان- غریبــه نیســت10- میــوه جاذبــه- وزیــر 
افراســیاب- حنــا 11- بــر ســر می رویــد- فراخوانــد ن- شــهری د ر اســتان کرمانشــاه- صــد ای مرغابــی 12- فیلمــی از مســعود کیمیایــی 
همــد م- زنبــور 1۳- نویســند ه کتــاب امیــل- گســترد نی- نوعــی زیــر پیراهــن 14- نمایــش اد امــه د ار - د رخــت بومــی اســترالیا 1۵-فیلــم 

ســیروس رنجبــر- اثــر د استایوســکی 
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ضرورت افزایش شناخت مردم 
ایران و چین

صنایع  فرهنگی،  میراث  وزارت  گرد شگری  معاون 
تبیین  با  ایران  اسالمی  جمهوری  گرد شگری  و  د ستی 
نقشه راه همکاری های ایران و چین د ر زمینه گرد شگری، 
کشور  د و  مرد م  بین  شناخت  افزایش  برای  تالش  لزوم  بر 
چین  و  ایران  مر د م  شناخت  افزایش  گفت:  و  کرد  تاکید 
به گزارش کنسولگری جمهوری  است.  یکد یگر ضروری  از 
اسالمی ایران د ر شانگهای، »ولی تیموری« د ر نشست هم 
شانگهای  د ر  و چین  ایران  گردشگری  و  فرهنگی  اندیشی 
افزود: افزایش شناخت مرد م از یکد یگر باعث افزایش روابط 
با اشاره به حذف  گرد شگری میان دو کشور می شود.وی 
ویزا از سوی دولت ایران برای گرد شگران چینی از تابستان 
برای  متبوع خود  وزارتخانه  مختلف  برنامه های  از  گذشته، 
افزایش حضور گرد شگران چینی د ر ایران و آشنایی مرد م 
د و کشور از یکد یگر خبر د اد. »رمضان پرواز« سر کنسول 
روابط  به  اشاره  با  شانگهای  د ر  ایران  اسالمی  جمهوری 
د یرینه تاریخی و تمد نی بین ایران و چین، راه ابریشم کهن 
را نقطه اتصال ایران و چین د ر طول تاریخ د انست و از اید ه 
برای  بستری  عنوان  به  چین  جاد ه«  یک   - کمربند  »یک 
توسعه ارتباطات فرهنگی و مرد می بین د و کشور عالوه بر 
روابط اقتصاد ی و تجاری یاد کرد. د ر پایان نشست، حاضران 
و  همکاری  با  ارتباط  د ر  را  خود  اید ه های  و  سؤاالت  نیز 

توسعه صنعت گرد شگری میان د و کشور مطرح کرد ند.

شناسایی تورهای غیرمجاز 
باشگاه خبرنگاران جوان -- معاونت گرد شگری وزارت 
اند ا زی  راه  از  و صنایع دستی  فرهنگی، گردشگری  میراث 
غیرمجاز  تورهای  شناسایی  و  تورها  ثبت  برای  ای  سامانه 

خبر د اد.
خد مات  ارزیابی  و  نظارت  سرپرست  موسوی  جواد  سید 
صنایع  و  گرد شگری  فرهنگی،  میراث  وزارت  گردشگری 
میراث  وزارت  گردشگری  معاونت  اقد امات  د رباره  دستی 
از  جلوگیری  برای  دستی  صنایع  و  گرد شگری  فرهنگی، 
فعالیت تور های غیرمجاز اظهار کرد: ما یک سامانه ثبت تور 
غیرمجاز  تور های  از  مجاز  تور های  تا  رساند یم  نتیجه  به  را 

مشخص شوند.

از طریق آژانس  این که معموال تور هایی که  بر  تأکید  با  او 
د فاتر  و  آژانس ها  گفت:  د ارند،  اخالق  کد  می کنند  حرکت 
خد مات مسافرتی موظف هستند که حتما تورهایشان را در 
این سامانه بارگذاری کنند تا سامانه  به پلیس و راهور ارائه 
شود و مشخص کند کد ام تور ها مجاز هستند. این سامانه به 
مراحل پایانی رسید ه است و ما پیگیر رونمایی از آن هستیم.

میراث  وزارت  گرد شگری  ارزیابی  و  نظارت  سرپرست 
هم اکنون  کرد:  بیان  د ستی  صنایع  و  گرد شگری  فرهنگی، 
سامانه تشخیص تور های مجاز و تور های غیرمجاز به صورت 
البته بخش خصوصی و صنف مرتبط  اجرا می شود  پایلوت 
نیز خواستار د ید ن سامانه هستند تا بتوانیم نواقص آن  را با 

کمک آن ها رفع کنیم.
گفتنی است د ر سال های اخیر برخی از تور های گرد شگری 
حرکات و رفتار های ناد رستی را نشان می د هند که با اعتراض 
میراث  وزارت  گرد شگری  معاونت  می شود.  مواجه  مرد م 
امور  فرهنگی، گرد شگری و صنایع د ستی به عنوان متولی 
اجرای  و  طرح  با  د ارد  تالش  کشور  گرد شگری  به  مرتبط 
راهکار های مختلف از فعالیت چنین تور هایی جلوگیری کند 
و گرد شگران را به همراهی با تور های مجاز د ارای کد اخالقی 

سوق د هد.
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»هفته نامه سراسری، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی«

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

تمام این هفته را رفتم و آمد م. تمام این هفته پر د ود 
االن. همین  بود م. مثل همین  راه  که گذشت، من در 
االن که د ر مترو خط ارم سبز نشسته ام، لپ تاپ را باز 
پیش  روز  چند  باید  که  را  کلماتی  تند  تند  و  کرد ه ام 
روی این کاغذ کامپیوتری می نوشتم، وارد می کنم. تمام 
قرارهای کاری  برای من همین طور گذشت.  این هفته 
را د ر مترو هماهنگ کرد م؛ آهنگ های جد ید ی که د ر 
همین  د ر  می شد  د ست  به  د ست  مجازی  گروه های 
باید  که  مالقات هایی  قرار  د اد م؛  گوش  که  بود  متروها 
با د یگران تنظیم می کرد م، د ر همین خطوط شرق به 
غرب یا شمال به جنوب خطوط راه آهن د اخل شهری 

بود که تنظیم شد. من یک هفته مسافر بود م.
شهر  د ر  که  سمیناری  د ر  که  آمد  د عوت نامه ای  برایم 
آنجایی  از  "فقط  کنم؛  می شود، شرکت  برگزار  د یگری 
که وقت تنگ است، امروز برایتان ایمیلی می فرستیم 
و انتظار د اریم تا فرد ا پاسختان را بگویید". یعنی اصال 
برایمان مهم نیست که تو یک هفته قرار است د ر راه 
باشی؛ که تو طول این یک هفته را د ر شهر تهران زیر 
زمین زند گی می کنی؛ که تو تهران تا کرج را هم مترو 
سواری! ما برایت یک د عوت نامه می فرستیم. می خواهی 
بیایی؟ زود تر خبر بد ه. و من بیشتر هماهنگی هایی که 
باید برای رفتن به این سفر می کرد م، د ر همین رفت و 
آمد ها به سرانجام رسید. حتی فرم تایید یه را همین جا 
امضا کرد م و از همین روی ریل ها بود که عکسی گرفتم 
لطفا  هستم.  من  بله  بگویم  که  فرستاد م.  برایشان  و 

فراموشم نکنید.
مشوق من برای زیستن د ر زیر زمین یا حتی روی زمین 
سمج  آلود گی  مترو،  واگن های  به  وابسته  شد ت  به  و 
حکمران  یک  مثل  که  است.  آلود گی ای  تهران  شهر 
و حتی  به گسترد گی چند شهر  و  آسمان  د ر  باال  آن 
زورش  د ارد  که  توانی  تمام  با  و  است  نشسته  استان، 
را به ما نشان می د هد. د ر واقع به من انتخاب د یگری 
ند ا د ه است. به من که فرزند ی د وساله د ارم و نسبت به 
سالمت او مسوولم! البته او، آن آلود گی د یکتاتور، حتی 
به من اجازه نمی د هد از پس این مسوولیت به خوبی 
به  را  من  می د اند  که  ترفند ی  هر  با  می خواهد  برآیم. 
زمین بکوبد و جمله معروف یکی از د وستانم را استفاد ه 

کند که؛ "تو د یگه نمی تونی!".
روزهای قبل از این هفته پر از سفر، د ر این شهر بزرگ 
پر د ود بد ون این که توانی و یا حتی امکانی برای فرار 
 د اشته باشم، زند گی می کرد م. من به همراه خانواد ه و 
از همه مهمتر پسر د و ساله ام. پسری که آن قد ر به من 
اطمینان د ارد )حد اقل فعال( که تلخ ترین د اروها رو به او 
می د هم و او با لبخند د هانش را باز می کند و می خورد 
و مطمئن است که من به او آسیبی نخواهم رساند. من 
د ر آن روزهایی که گذشت ولی نتوانستم او را از آسیبی 
که آلود گی هوا د اشت برحذر د ارم. او نفس می کشید 
و ریه های کوچکش را که شاید از مشت د ست من هم 
کوچکتر باشد از د ود و انواع ریزگرد پر می کرد. او باز 
هم به من لبخند می زد. و در چشمانش می د ید م که 

می گوید "من به تو اعتماد د ارم".
من می د ید م که ریه هایش پر از آلود گی هایی می شود 
متخصصینی  از  من  کنم.  پاکشان  نمی توانم  من  که 
مه  یک  مثل  که  سیاهی  ذره های  این  که  می شنید م 
تاثیر  او  سطح شهر را گرفته است، می تواند روی مغز 
از  ناله  با  که  شبانه اش  خرخر  صد ای  با  من  بگذارد. 
د هانش خارج می شد از خواب بید ار می شد م. من زیر 
کوه کالفگی و خشم و استیصالش له می شد م. با همه 

این ها هیچ کاری برایش نمی توانستم بکنم. 
اواخر هفته گذشته بود که اخبار پیچید. د هان به د هان، 
مجازی به مجازی؛ که ای تهران نشینان بی خبر از عالم 
هواشناسی، قرار است بد ترین تجربه ای که تا به حال از 
آلود گی هوای این شهر بزرگ د اشته اید را لمس کنید. 
و  باشد  د اشته  اد امه  آلود گی هوا یک هفته  است  قرار 
را غافلگیر کند. ای  تا 2۵0 شما  با شاخص های 1۵0 
پایتخت نشینان، بد انید و آگاه باشید که مد ارس تعطیل 

خواهند بود اما این تمام کاری است که ما برایتان انجام 
می د هیم. اگر پد ر و ماد ر فرزند ی هرد و شاغل هستند، 
خانه  د ر  را  بچه ها  می توانند  و  است  خود شان  مشکل 

حبس کنند تا کمی کمتر آسیب ببینند. 
من از روزی که این اخبار را شنید م، کالفه و سرد رگم 
به د نبال راه حلی برای نجات فرزند م بود م. راه حلی که 
واقعا او را از تهران خارج کند. تصمیم گرفتم مرخصی 
بگیرم و د ست در دست پسرکی دو ساله راهی شهر 
زند ه  می توانیم  کنم  احساس  که  جایی  شوم.  دیگری 
خیال  با  که  جایی  حتی  نه  بگویم  می خواهم  بمانیم. 
راحت نفس بکشیم یا تمد د اعصابی کنیم برای اد امه 

زند گی زمستانه د ر شهر تهران. فقط زند ه بمانیم.
تا  پایین کرد م  و  باال  را  تلفن گوشی همراهم  د فترچه 
تایی  چند  ببرم.  پناه  می توانم  د وست  کد ام  به  ببینم 
برای  راه  بهترین  با خود م فکر کرد م  انتخاب کرد م.  را 
که  است.  هواپیما  از  استفاد ه  مقاصد  این  به  رسید ن 
حس  هم  را  بیشتری  راحتی  و  باشیم  راه  د ر  کمتر 
کنیم. بلیط ها را چک کرد م. مثال از تهران تا بیرجند و 
برعکس. یا از تهران تا خرم آباد و برعکس. و قیمت این 
بلیط ها برایمان حد ود 800 هزار تومان آب می خورد. 
بقیه هزینه ها را هم که حساب کنی زمزمه ای د ر سرت 
جاری می شود که نه نرو. این جد ا از ماجرای هزینه ای 
تحمیل  خانواد ه  به  فرزند  مهد کود ک  فرستاد ن  که 
پس  است.  نمی شود  استفاد ه  روزها  این  اما  می کند، 

پروند ه سفرهای د ورتر بسته شد.
راه  بتواند  شمالی  شهرهای  به  رفتن  شاید  کرد م  فکر 
حل این ماجرای بغرنج باشد. پس سعی کرد م برایش 
فعال  که  شنید م  شایعه هایی  باز  اما  کنم.  برنامه ریزی 
د و روز اول هفته را تعطیل کرد ه اند، به مرور همه اش 
سرازیر  شمال  سمت  به  ملت  و  شد  خواهد  تعطیل 
می شوند. من که فقط د و روز را برای خروج از تهران 
ترافیک  د ر  گیرکرد ن  نگران  بود م،  کرد ه  برنامه ریزی 

شد م و نتیجه بس معلوم، شمال هم منتفی شد.
حساب  نمی توانستم  هم  همسرم  روی  فرار  این  برای 
یعنی  این  و  است  د کتری  د انشجوی  او  که  کنم. چرا 
و  علم  نگران  بسیار  استاد ان  تعقیب!  خالفکاری تحت 
د انش، معتقد ند یک د انشجو شغلش تحصیل است. اگر 
کار د یگری د ارد، قطعا که مشکل اوست نه د انشگاه و 
استاد ان. پس نه حق غیبت بیش از حد د ارد، نه امکان 
تشکیل  تعطیل  روزهای  کالس ها  د ر  که  است  این 
غیراد اری  ساعات  د ر  آن  برگزاری  امکان  نه  شوند، 
است. این یعنی همسر من باید هفته ای د و روز از محل 
کارش مرخصی بگیرد تا بتواند به امور د انشگاهی اش 

بپرد ازد.

که  د ارند  نیاز  مجموعه ای  هر  مد یران  طرف،  آن  از 
کارمند انشان سر وقت بیایند و سر وقت نروند! زیاد کار 
کنند و کم حرف بزنند. مرخصی نگیرند و راضی باشند. 
بیهود ه ای  کار  که  قطعا  می خواند،  د رس  کسی  اگر 
می کند. تو االن برای ما به همین اند ازه کارآمد ی. اگر 
احیانا  و  باال رود  توقعاتت  با د رس خواند ن  قرار است 
د رخواست د رآمد بیشتری بکنی، ترک تحصیل کن و 
غیبت  برایت  د اری،  اصرار  خیلی  اگر  برس.  کارت  به 
محاسبه می کنیم و از حقوقت کسر خواهیم کرد. پس، 
نمی تواند  و  همسر من د چار حصر شهری شد ه است 

پایش را از تهران خارج کند.
با  خودشان  هم  که  قیمه هایی  و  ماست ها  این  د ر 
خوشان قاطی می شوند و هم من مغزم توان تحلیل 
ند ارد و همه را در هم می ریزم، مستاصل، ساعت های 
پایانی قبل از فرار از شهر تهران را می گذراند م. تمام 
نقشه هایم نقش بر آب می شد و حالم هر لحظه جوری 
آد م ها  به  کنم.  تمرکز  نمی توانستم  که  بود  د گرگون 
شهر  هم  با  همه  بیایید  ند ارید؟  اعتصاب  قصد  گفتم 
اوضاع  و سیل زد گی  زلزله  از  این شهر  کنیم.  ترک  را 
به  اما  د یگران  کنیم.  تخلیه اش  که  باید  د ارد.  بد تری 
اند ازه من نگران این وضعیت نبود ند. آن ها می توانستند 

قیمه ها و ماست ها را جد ا از هم بخورند.
د ر میان همه این گرفت وگیرها، پیشنهاد ی به من شد 
که فرزند م را به جایی د ر جنوب شهر کرج ببرم. جایی 
آنجا هم خیلی  البته هوای  نیست.  آلود گی  که مسیر 
پاک نیست ولی از تهران قابل تحمل تر است و خوب، 
تنها گزینه پیش روی من. و از اینجا سفر مترویی من 

آغاز می شود.
به  که می خواهم  انگار  و  می کنم  وسیله جمع  برایش 
سفر د وری بفرستمش، با غم به سمت مترو می رویم. 
برایش توضیح می د هم که این جا کجاست و چرا د اریم 
با این پله های عجیب متحرک به زیر زمین می رویم. 

او ترسید ه است. اما همچنان به من اعتماد می کند.
فیلمی  نشسته ایم  که  واگنی  کوچک  تلویزیون  از 
پیرمرد ی  می شود.  پخش  مستقیم  بسیار  پیامی  با 
اما  نمی د هد،  جا  او  به  هیچ کس  مترو شد ه،  سوار  که 
مرد ی دست به زانو می گذارد و قهرمانانه برمی خیزد تا 
صندلی اش را به آن مرد سالمند بد هد. ناگهان تمامی 
انسان های د رون مترو متحول می شوند و برایش د ست 
مدال  و  می اند ازند  گرد نش  به  گل  حلقه  و  می زنند 

افتخار اهد ایش می کنند! 
وقتی د ر حال فرار از شهری هستی که د ا رد کود کت 
و خود ت را نابود می کند، وقتی آن روز شروع هفته ای 
محل  و  کار  محل  بین  کرج،  و  تهران  بین  که  است 
باید  گرفتاری ها،  همه  وسط  وقتی  فرزند،  استقرار 
حتی  شخصی،  خود رو  از  وقتی  باشی.  مترو  درون 
تاکسی استفاد ه نمی کنی به این امید که هوا را بیشتر 
آلود ه نکنی، وقتی بغضی گلویت را می فشارد، آخرین 
موضوعی که به ذهنت می رسد د ید ن فیلمی آموزشی 
آن هم تا این حد مستقیم است. تو د اری خفه می شوی 
و نمی د انی اصال کسی برایش مهم است؟ و چرا باید یاد 
بگیری که جایت را به پیرمرد ی بد هی که د ارد خسته 
می شود. انگار اینجاست که حالت از هرچه آموزش هم 
اد امه  مترویی ات  زند گی  به  و  می خورد  هم  به  هست 

می د هی.

سفـری زیـر زمیـن


