
عال قه  مندی تاجیکستان به 
استفاده ازظرفیت های چابهار

گفت:  ایران  اسالمی  جمهوری  در  تاجیکستان  سفیر 
بندر  جغرافیایی  موقعیت  و  توانمندی های  ظرفیت ها، 
از  استفاده  برای  تاجیکستان  عالقه مندی  سبب  چابهار 

این بندر شده است.
با معاون  به زاهدان و دیدار  نظام الدین زاهدی در سفر 
بلوچستان  و  سیستان  استاندار  اجتماعی  سیاسی 
در  زیادی  مشترکات  تاجیکستان  و  ایران  داشت:  اظهار 
ادبیات دارند که  از جمله فرهنگ و  زمینه های مختلف 
متاسفانه به وجود آمدن برخی مسائل، چند سالی روابط 
این ۲ کشور را کمرنگ کرد اما امسال سال خوبی بود و 

مجددا این تعامل شکل گرفت.
وی گفت: هر ۲ کشور اراده سیاسی خود را برای تقویت 
روابط ابراز داشتند و امسال یک کمیسیون مشترک برای 
تقویت ارتباطات و مراودات در تهران تشکیل شد و چند 
روز پیش نیز نمایشگاهی از کاالهای ایرانی با محوریت 
این  برگزار شد که  ما  کشور  در  رضوی  خراسان  استان 
زمینه  در  بیشتر  تالش  برای  نیاز  دهنده  نشان  مسائل 

تقویت روابط در تمامی سطوح است.
و  سیستان  به  سفر  که  این  بیان  با  تاجیکستان  سفیر 
و  افتخار  صفاری  لیث  یعقوب  ،سرزمین  بلوچستان 
موجب خرسندی است، افزود: مسائل و مراودات تجاری 
وجود  بلوچستان  و  سیستان  و  بین تاجیکستان  زیادی 
دارد که باید کوشش کنیم با تقویت روابط، از امکانات و 

ظرفیت های این استان استفاده کنیم.
وی افزود: مناطق جغرافیایی سیستان و بلوچستان برای 
رشد و توسعه کاالهای تاجیکستان مساعد است و ما نیز 
عالقه مند به استفاده از ظرفیت های این استان به ویژه 

بندر چابهار هستیم.
زاهدی با اشاره به این که در زمینه گردشگری نیز باید 
با تالش و همکاری های مشترک اقداماتی صورت گیرد، 
بیان کرد: تاجیکستان مناطق گردشگری زیادی دارد که 
امیدواریم به یکی از مقاصد گردشگری برای مردم ایران 
تبدیل شود.وی گفت: در مسائل فرهنگی نیز با توجه به 

مشترکات ۲ کشور می توان برنامه های خوبی 
تدوین کرد.
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سالمت باشیم
خواص شگفت انگیز جوانه ها 

"آپارتاید علمی علیه    ایران راه افتاده است"
تکه ای از من تکه ای از زمین

اودالجان را کجا پیدا کنم؟

عالقه مندی تاجیکستان به 
استفاده ازظرفیت های چابهار

دو سوم بیماران سرطان در کشور 
درمان قطعی می شوند

لزوم افزایش مراکز اقامتی 

کافه شهر
فلسفه و تراژدی )هگل(

3

4

7

1

6

2

دوکلمه حرف ورزشی
دعواهای "زن و شوهری" 

در فوتبال ایران!
گردشگری برای همه

نقشه خطر سفر در سال ۲۰۲۰ 
] ایران امن تر از ترکیه، روسیه و 

عربستان[

تولیدات تازه نشر معیار      سرمقاله
کتاب های گیالس 

ویژه ی کودکان
 

لطفا برای سفارش با شماره ی 09301837148 
تماس حاصل فرمایید

5»مدیر مسوول«

بی مهری به پژوهش

معاونت  در  مسوول  مقام  یک 
تحقیقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفته 

است که ایران در تحریم علمی قراردارد.
به  تنها  تحریم  دایره  که  است  آن  معنای  به  این سخن 
درآمد  از  کشور  محرومیت  و  نفت  فروش  از  جلوگیری 
عملی  به سمت  آمریکا  بلکه  نمی شود  اصلی اش خالصه 
اگر  می کند.  حرکت  جانبه"  همه  ِ"تحریم  شعار  کردن 
پول  انتقال  امکان  عدم  علت  به  ضروری  داروهای  تهیه 
دانشجویان  و  دانشمندان  فقدان دسترسی  است،  دشوار 
اقتصادی  محاصره  به  ربطی  علمی  منابع  به  کشورمان 
کشورمان ندارد بلکه این یک عمل غیر علمی است که 
بخش های آکادمیک در کشورهای غربی اعمال می کنند.

البته این مقام مسوول از بی توجهی در داخل و هم چنین 
گله مند  بیشتر  واقع  در  پژوهشی  اعتبارات  کم  میزان 
است. این گله مندی هم چنین درباره بی اهمیت دانستن 
نیز  پزشکی  بخش  در  کشور  محققین  تحقیقاتی  کار 
از کسانی که مطرح می کنند،  انتقاد  "وی ضمن  هست. 
یا  داده اند  انجام  کشور  برای  اقدامی  چه  دانشگاهیان 
چرا  افراد  این  گفت:  می کنند،  چاپ  مقاله  فقط  آنان 
تحریم،  شرایط  در  دارویی  صنایع  که  نمی کنند  بیان 
پژوهشگران  تحقیقات  می شود  مگر  است؟  سرپا  چگونه 
ما  و  نگیرد  انجام  پزشکی  علوم  دانشگاه های مختلف  در 
کمترین نیاز دارویی به کشورهای دیگر داشته باشیم و در 

شرایط تحریم صنعت داروسازی همچنان سرپا باشد.؟"
این مقام مسوول نشان می دهد که کشور بیش  سخن 
و  بی توجهی  از  ببرد  رنج  خارجی  فشارهای  از  که  ازآن 
بعضا بی برنامگی در داخل در فشار است و اگر حرکت ها 
طرح های  از  بیش  کشوری  درون  آشفتگی  است  کند 

دشمنان اثر گذار است.
نتیجه  آن  ایران  تحریم  از  آمریکا  دولت  که  روزها  این 
مطلوب را نگرفته است  و به سمت تقابل حرکت می کند، 
مسیر  ساختن  هموار  و  داخل  در  برنامه ریزی  به  نیاز 

پژوهش در کشور از ضروریات بنظر می رسد.

قائم مقام 
معاون تحقیقات و فناوری 

وزارت بهداشت:

حفاظت از هیرکانی 
نیازمند قوانین 
سفت و سخت
 است

نظام پرداخت 
پرستاران را 

دگرگون 
می کنیم



افت قند خون را جدی بگیرید
ستون  و  اعصاب  و  مغز  متخصص  آقایی  محبوبه 
فقرات، نسبت به عوارض دیابت هشدار داد و گفت: این 
بیماری با انجام کارهای ساده، قابل پیشگیری و کنترل 

است.
قند  کنترل  ضرورت  دیابت،بر  خیابانی  همایش  در  وی 
خون، چربی خون، فشار خون و....، تاکید کرد و افزود: 
عصب هایی که به اعضای داخلی بدن آسیب می زنند، 
منجر به بروز بی اختیاری ادرار، تکرر ادرار و...، می شود. 
هم چنین، می تواند با آسیب روده ها باعث بروز اسهال 

و یبوست مکرر در بیماران دیابتی شود.
باعث تنگ  آقایی گفت: آسیب عصب های خون رسان 

شدن رگ ها و در نتیجه بروز سکته مغزی می شود.

این متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات، به فراموشی 
و  کرد  اشاره  دیابت  عوارض  دیگر  عنوان  به  آلزایمر  و 
باشد، مغز خوب  تا ۲۷۰  بین ۸۰  قند خون  اگر  افزود: 
مغز  به  باشد،  باالتر  یا  تر  پایین  اگر  اما،  کند.  می  کار 

آسیب می زند. 
وی از افت قند خون به عنوان یک هشدار جدی سکته 
مغزی در بیماران دیابتی نام برد و گفت: قند خون پایین 
چنین  صورت  در  بگیرید.  جدی  را  دیابتی  بیماران  در 
وضعیتی در افراد دیابتی، حتما یک خوراکی شیرین مثل 

عسل و خرما به بیمار بدهید. 

افراد بایداز پوشش همگانی سالمت 
برخوردار شوند

احمدالمنظری  بهداشت.  وزارت  گزارش  به 
مدیترانه شرقی سازمان جهانی  دفتر  منطقه ای  رئیس 
بهداشت در پیامی به مناسبت فرارسیدن ۱۲ دسامبر 
سالمت«  همگانی  »پوشش  جهانی  ماه( روز  آذر   ۲۱(
تصریح کرد:در سال جاری، موضوع روز پوشش همگانی 

سالمت، »به وعده خود پایبند باشید« است.
مدیترانه شرقی سازمان جهانی  دفتر  منطقه ای  رئیس 
بهداشت در این پیام نوشت:  حدود ۴۰ درصد از خدمات 
پایه سالمت قابل دستیابی برای افرادی که به آن نیاز 
دارند، نیست و از هر هشت نفر، یک نفر بابت پرداخت 
هزینه های مربوط به سالمت با فشار مالی مواجه بوده یا 

به فقر کشیده می شوند.

یعنی  سالمت  همگانی  پوشش  کرد:   تصریح  المنظری 
که  باکیفیتی  بهداشتی  خدمات  به  بتواند  هرکسی 
نیازمند آن است دست یابد، بدون آن که دچار تنگنای 
معنای  به  فقط  سالمت  همگانی  شود. پوشش  مالی 
خدمات  حداقلی  بسته  یک  عرضه  کردن  تضمین 
که  است  آن  سر  بر  مساله  بلکه  نیست،  بهداشتی 
افزایش  با  مالی  حفاظت  و  بهداشتی  خدمات  پوشش 
در دسترس قرارگیری منابع به طور پیش رونده گسترش 
رایگان  معنای  به  سالمت  همگانی  البته پوشش  یابد. 
کشوری  هیچ  زیرا  نیست،  درمانی  خدمات  همه  بودن 
ارائه  رایگان  را  خدمات  همه  پایدار  طور  به   نمی تواند 

دهد.
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● جوانه ها انواع مختلفی دارند و همه جا هستند. کافی است همت 
کرده و سری به سوپرمارکت ها بزنید. این جوانه ها به قدری برای 

سالمتی مفیدند که ارزش امتحان کردن را دارند. 
اگر اهل مصرف آن هستید که جای تشویق دارد، اما اگر تاکنون 
سراغ آن ها نرفته اید بهتر است این مطلب را بخوانید و تجدید نظر 
بکنید. با ما همراه باشید تا با گلچینی از خواص شگفت انگیز جوانه ها 

آشنا شوید.
■■ جوانه ها چه هستند؟

جوانه ها دانه های گیاهان خوراکی هستند که فقط جوانه می زنند 
)بدون کشت( تا برای خوردن آماده شوند. این دانه ها می توانند به 
خانواده ی غالت مثل برنج و جو تعلق داشته باشند یا به خانواده ی 
حبوبات مثل عدس و یا آفتابگردان و غیره. در هر حال، تمام جوانه ها 

سرشار از ویتامین هستند.
ملوانان اروپایی از قرن هیجدهم میالدی به خواص کم نظیرآن هاپی 
بیماری اسکوربوت که  از گزند  تا  بودندندومصرف می کردند  برده 
یک بیماری مربوط به کمبود ویتامین C است در امان باشند. شما 
می توانید جوانه ها را به ساالدهایتان اضافه کنید. یا می توانید آن ها را با 
املت سرو کنید و یا این که در تهیه ی سوپ ها یا پوره ی سبزیجاتتان 
به کار ببرید. اصاًل می توانید آن ها را خیلی ساده داخل یک پیاله 
بریزید و با قاشق میل کنید. همه چیز به ذائقه ی شما بستگی دارد. 

در هر حال خودراز خواص جوانه ها محروم نکنید!

■■ جوانه ها به الغری کمک می کنند
فرقی نمی کند که جوانه ی حبوبات باشد یا جوانه ی غالت. تمام انواع 
این جوانه ها سرشار از فیبر هستند آن هم به میزان زیاد. باید بدانید 
اندامی شما کمک زیادی می کنند.  که فیبرها به الغری و خوش 
فیبرها نه تنها دور شکمتان را کوچک تر می کنند بلکه باعث می شوند 
فیبرها  این  یابد.  نیز کاهش  که شاخص  "تری گلیسیرید" خونتان 
کاهش  را  کالری ها  انباشته شدن  و  کنترل  را  قند خون  تغییرات 

می دهند.
باید بدانید که جوانه ها پروتئین خود را حفظ می کنند. پروتئین ها 
نمی گذارند  باشید  رژیم  در  اگر  و  می دهند  کاهش  نیز  را  اشتها 
پروتئین های  از  پروتئین جوانه ها کم کالری تر  عضالتتان آب شود. 
حیوانی است. برای همین می شود با خیال راحت از پروتئین های 

گیاهی در رژیم های پُر پروتئین استفاده کرد.
توجه داشته باشید جوانه ها برای افراد دیابتی گزینه ی مناسبی است. 
به خاطر این که شاخص گلیسمی جوانه ها پایین است. البته توصیه 

می کنیم قبل از مصرف با پزشکتان مشورت کنید.
■■ جوانه ها؛ بمب ویتامین

جوانه ها سرشار از ویتامین هستند، یعنی بیشتر از دانه های خشکی 
مانند غالت و حبوبات ویتامین دارند. به طور دقیق تر، جوانه ها در 
مقایسه با این مواد غذایی حاوی 3 تا 6 برابر ویتامین بیشتری هستند. 
جالب اینجاست که جوانه هادر ویتامین بیشتر ،کالری کمتری دارند. به 

عنوان مثال جوانه ی گندم در مقایسه با دانه ی گندم 6 برابر ویتامین 
C بیشتر و 3 برابر ویتامین A بیشتری دارد. به طور کلی جوانه ها 
حاوی ویتامین C و آنتی اکسیدان ها هستند که با بیماری ها مقابله 

می کنند و باعث جذب بهتر آهن موجود در سبزیجات می شوند.
برای بهره مندی از مواد مغذی و ویتامین های موجود در جوانه ها هر 
روز بین ۲۰۰ تا 3۰۰ گرم جوانه میل کنید. فرقی نمی کند چه وقتی 
از روز باشد. شاید بهترین شیوه این باشد که این جوانه ها را به همراه 
غذا میل کنید. البته این به ذائقه ی خودتان نیز بستگی دارد. در هر 

حال خود را از خواص این نعمت های الهی محروم نکنید.
■■ جوانه هاباعث هضم بهتر غذا می شوند

جوانه ها باعث می شوند که دفع غذا به راحتی صورت بگیرد. می پرسید 
چرا؟ به خاطر این که جوانه ها سرشار از فیبر هستند و فیبرها نیز 
به هضم غذا کمک زیادی می کنند. از این گذشته با جوانه زدن، 
آنزیم های  که  می شود  تولید  آمیالز«  و  پروتئاز  »لیپاز،  آنزیم های 
گوارشی هستند و باعث می شوند آنزیم های گوارشی ما کار خود را در 
جذب چربی ها، پروتئین ها و قندهای دیر جذب راحت تر انجام دهند.

 توجه داشته باشید اگر دچار بیماری گوارشی خاصی هستید قبل از 
مصرف با پزشکتان مشورت کنید.

دقت کنید که امکان دارد برخی افراد به این جوانه ها آلرژی داشته 
باشند مانند آلرژی های غذایی دیگر. در این صورت باید حواستان به 

مصرف آن ها باشد.

 --- نیم نگاه ---

خواص شگفت انگیز جوانه ها 
 ]جوانه ها همیار الغری اند،به هضم غذا کمک می کنند،حاوی ٣ تا ٦ برابر ویتامین بیشتری هستندو....[

سالمت باشیمگرد آوری و تنظیم: خد یجه فد ایی زاد ه  با خوراکی ها از خود محافظت کنیم
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 --- نیم نگاه ---

با تمام وجود تالش می کنم
بین  مدال  نخستین  که  لرستانی  وزنه بردار  بانوی 
 المللی بانوان این رشته را کسب کرده می گوید: برای حضور 

در المپیک با تمام وجود تالش می کنم. 

به نقل  پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان و  به گزارش 
از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان لرستان، سیده 
پایان مسابقات  از  بالفاصله پس  اظهار کرد:  الهام حسینی 
جام نعیم سلیمان اوغلو ترکیه، تمریناتم را در تهران ازسر 

گرفتم تا آمادگی ام حفظ شود.
که  تورنمت  این  کیلوگرم   ۷6 دسته  سوم  مقام  که  وی 
تا  کرد:  خاطرنشان  کرد،  را کسب  است  المپیک  گزینشی 
حاال در سه رقابت گزینشی المپیک شرکت کرده ام و باید 
مسابقه  چهار  امتیاز  و  یابم  حضور  دیگر  تورنمنت  سه  در 
که  این  بیان  با  حسینی  می شود.  محاسبه  تعداد  این  از 
کرد:  اضافه  کرده ام،  کسب  خوبی  امتیازهای  مجموع  در 
تورنمنتی در قطر، غرب آسیا و آسیایی قزاقستان را درپیش 
با بیان این که اوایل دی ماه  دارم. این وزنه بردار لرستانی 
باید در تورنمنت قطر شرکت کند، افزود: روند رو به رشدی 

داشته ام و اگر همین طور ادامه بدهم خیلی خوب می شود.
وی در پاسخ به پرسشی که چقدر شانس حضور در المپیک 
را دارد، گفت: کسب سهمیه کار آسانی نیست اما با تمام 

وجودم تالش می کنم که در توکیو حاضر باشم.
 ۱۱۰ یک ضرب،  در  کیلوگرم   ۸۸ رکوردهای  با  حسینی 
عنوان  به  مجموع،  کیلوگرم   ۱۹۸ و  دوضرب  کیلوگرم 
سومی جام نعیم سلیمان اوغلو که گزینشی المپیک بود، 

دست یافت.

1۲۲ چمن مصنوعی درسیستان و 
بلوچستان

مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان از افتتاح 
3۹ پروژه چمن مصنوعی در نقاط مختلف استان طی 3 ماه 
نخست سال جاری خبر داد و گفت: از سال ۹6 تاکنون ۱۲۲ 
پروژه زمین چمن مصنوعی در نقاط مختلف استان افتتاح و به 

بهره برداری رسیده است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش وجوانان وبه نقل از روابط 
عمومی اداره کل ورزش وجوانان سیستان و بلوچستان،ادهم 
توزیع  و  ورزش  فرهنگ  توسعه  هدف  با  گفت:  زابلی  کرد 
متناسب زیرساخت های ورزشی جهت برخورداری کلیه اقشار 
جامعه، اداره کل ورزش و جوانان استان از سال ۹6 تاکنون 
۱۲۲ مجموعه چمن مصنوعی را در جای جای استان افتتاح 

کرده است.
وی افزود: بخش قابل توجهی از این پروژه ها در سال ۹۷ و 3 
ماهه نخست سال جاری به بهره برداری رسیده است. در 3 ماه 
گذشته 3۹ چمن را افتتاح کردیم و حدود ۱6 چمن مصنوعی 
دیگر نیز در هفته دولت و هفته ورزش و تربیت بدنی مورد 
بهره برداری قرار گرفته است ،تا درصد بیشتری از مردم استان 

بتوانند از ظرفیت و امکانات مناسب ورزشی استفاده کنند.
از  استان  روستائیان  گیر  استقبال چشم  به  اشاره  وی ضمن 
نمایی  جای  در  افزود:  مصنوعی،  چمن  های  زمین  ساخت 
احداث این پروژه ها همواره تالش بر این بود تا بتوانیم اکثر 
نقاط جمعیتی را از نعمت امکانات ورزشی مناسب بهره مند 

کنیم.
مدیرکل ورزش و جوانان استان با بیان این که بخشی از این 
خود  را  اول  مشارکت  کرد:  تصریح  بوده  مشارکتی  ها  چمن 
فرمانداران  و  بخشداران  دهیاران،  دوم  اند،  داده  انجام  مردم 
این  در  خوبی  بسیار  همکاری  که  مستضعفان  بنیاد  سوم  و 

خصوص انجام داد.
مستضعفان  بنیاد  که  اولی  چمن   6 بر  عالوه  داد:  ادامه  کرد 
جهت احداث آن ها به ما کمک کرد، مقرر شده تا این نهاد 
در ساخت ۱۱ چمن مصنوعی دیگر نیز مشارکت و همراهی 

داشته باشد.
وی در پایان اظهار کرد: نگاه ویژه وزارت ورزش و جوانان و 
دید وسیع وزیر نسبت به زیرساخت های ورزشی در روستاها، 
کادر  همت  و  مستضعفان  بنیاد  مشارکت  استاندار،  مساعدت 
فنی و مهندسی اداره کل ورزش و جوانان استان نقش بسزایی 
در تسریع روند آماده سازی و بهره برداری از پروژه ها داشت.

سیاوش بهبود یدو کلمه حرف ورزشی

فوتبال  تیم های  در  خارجی  مربیان  مساله  هنوز   ■■
فدراسیون  پیشین  رییس  که  نیافتاده  داغی  از  کشورمان 
فوتبال ایران با شرکت در گفتگوی تلویزیونی، این مباحث 
را داغتر و آتِش زیر دیگ خارجی دوستی را شعله ور ترکرد!

او که چندی پیش هم نظر خود را در مورد سرمربی بلژیکی 
یک  در  نبود،  او  رفتن  موافق  و  بود  کرده  اعالم  ملی  تیم 
گفتگوی مفصل تلویزیونی از همه چیز سخن گفته و نظر 
داده است. گفته های جذاب مرد خندان فوتبال کشور عموما 
از سوی رسانه ها منتشر شده است. با این وصف، بازخوانی 
آن -- که یک تبلیغ رایگان برای سرمربی اسبق تیم ملی 

است -- خالی از لطف نخواهد بود:
● کفاشیان: دعوای من و کی روش ساختگی بود

}در اردوی تیم ملی بانوان سوسک و مارمولک می گذاشتیم 
تا ترس شان بریزد{

فوتبال  فدراسیون  مستعفی  رئیس  نایب  کفاشیان،  علی 
و تحوالت  تغییر  درباره  تلویزیونی  برنامه  با یک  در گفتگو 
کرد:  بیان  تاج  مهدی  استعفای  و  فوتبال  فدراسیون  اخیر 
من یکی از آفت های فوتبال و هر رشته ای را تغییرات زود 
باتجربه ای  هنگام می دانم. مهدی تاج فرد توانمند، فعال و 
بود. همیشه انتقاد نسبت به عملکرد ها وجود دارد، اما تاج 
۲۰ سال سابقه مدیریت در فوتبال داشت. پیش از این که 
من به فوتبال بیایم تاج رئیس اتحادیه باشگاه ها و قبل از آن 
هم مدیرعامل باشگاه های سپاهان و ذوب آهن بود. چنین 

تجاربی راحت به دست نمی آید.
او درباره انتقاد هایی که نسبت به عملکرد مهدی تاج مطرح 
بود، گفت: ۸۰ تا ۹۰ درصد انتقاد ها مانند تجهیز ورزشگاه ها 
و بلیت فروشی به فدراسیون ارتباطی نداشت. باور کنید از 
زمان ریاست من در فدراسیون درگیر بلیت فروشی بودیم و 
همچنان هم این موضوع وجود دارد. دلیلش هم این است 
که بلیت فروشی صاحب های مختلفی دارد. صاحب ورزشگاه 
و بلیت فروشی یکی دیگر است و فدراسیون آخرین ارگانی 
است که شاید می توانست در این زمینه کاری انجام بدهد، 
اما در نهایت همه مسائل به پای فدراسیون فوتبال نوشته 

می شد.
اظهار  ویلموتس  مارک  قرارداد  ماجرا های  درباره  کفاشیان 
با نظر کارشناس های حقوقی  قرارداد  این  داشت: بی شک 
امضاء شده است. یادم می آید زمانی که می خواستیم قرارداد 
بررسی های  از  جدا  کنیم،  امضاء  را  روش  کی  کارلوس 
خودمان، نظرات فردی از قوه قضائیه و مسلط به حقوق بین 
الملل را هم اعمال کردیم. برخی موارد از دست فدراسیون 
خارج است. فرض کنید من به کی روش می گفتم پولت را 
سر ماه می دهم، اما با وجود این که پول در اختیار فدراسیون 
بود نمی توانستیم آن را به حساب کی روش حواله بدهیم 

خارجی ها روی پول شان خیلی حساس هستند.
او درباره این که با این تفاسیر دلیل دعواهایش با کی روش 
حواله نشدن پول بوده است، اظهار داشت: دعوای من با کی 
روش مانند دعوای زن و شوهر بود. برخی از این دعوا ها هم 
در  برای  زورمان  که  مواقع  برخی  )باخنده(  بود  ساختگی 
اختیار گرفتن امکانات به باالدستی ها نمی رسید، کی روش 
را جلو می انداختیم و او می گفت ما پول نداریم و نمی توانیم 
می گرفتیم  پول  زود  دلیل  همین  به  کنیم.  برگزار  بازی 
نازش  و  بود  توانمندی  و  خوب  مربی  روش  کی  )باخنده( 
خریدار داشت. در این میان برخی مواقع یک ناظر هم یقه 

مان را می گرفت. 
ویلموتس باید تا پایان قراردادش در تیم ملی ایران می ماند

به  توجه  با  که  این  درباره  فوتبال  فدراسیون  اسبق  رئیس 
باتجربه بودن تاج انتظار نمی رفت او با ویلموتس قراردادی 
ببندد که این مربی در ۷ ماه حضورش در ایران ۴۰ روز در 
پیش  روز   ۲۰ که  درحالی  هم  سرانجام  و  باشد  کشورمان 
میلیون   ۲ بود  کرده  فسخ  را  قراردادش  عراق،  با  بازی  از 
دالر پول بگیرد، اظهار داشت: من بار ها گفته ام به نظر من 
ایران می ماند. تغییر  پایان ماموریتش در  تا  باید  ویلموتس 
بازی ها جز آسیب رساندن به تیم  از شروع  سرمربی پیش 
ملی و فدراسیون هیچ چیز دیگری ندارد. یک مربی باید تا 
پایان قراردادش بماند. بی شک در قرارداد ویلموتس آمده 
بود که اگر تیم ملی به جام جهانی نمی رفت، این قرارداد 

فسخ می شد.
کفاشیان درباره این که با توجه به ۲ باخت متوالی تیم ملی 
باید  او  آیا  ویلموتس،  از  بازیکنان  نداشتن  شنوی  حرف  و 
همچنان سرمربی این تیم می ماند، اظهار داشت: آن زمانی 
که من ۲ سرمربی مان را تغییر دادم هم کار درستی نکردم. 
اگر رئیس فدراسیون هم نتیجه نگیرد و به او ۲ سال بعد 
بگوییم برو درست نیست چراکه رفتن نداریم. سرمربی هم 
به همین شکل است. به خود من هم زیاد گفتند برو. وقتی 
برو،  گفت  من  به  ورزش  وزارت  امید حذف شد،  ملی  تیم 
گفتم می خواستم بروم، اما حاال که می گویید برو، نمی روم!

او در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا موافق ادامه حضور 
علی دایی در تیم ملی بود، بیان کرد: اگر واقعیت را بخواهید 
ادامه  موافق  همچنان  عربستان  به  ملی  تیم  باخت  از  پس 
هیات  جلسه  در  اما  بودم،  ملی  تیم  در  دایی  علی  حضور 
ایجاد  فضای  به  توجه  با  که  رسیدیم  نتیجه  این  به  رئیسه 
شده پس از باخت بدی که به عربستان داشتیم، دیگر دایی 
سایر  قرارداد  برای  دایی  اخراج  البته  نماند.  ملی  تیم  در 
سرمربیان تجربه شد، اما باید آن قرارداد ادامه پیدا می کرد.

نایب رئیس اول مستعفی فدراسیون گفت: اگر سرمربی را 
اخراج کنیم و تیم ملی نتیجه نگیرد، آن مربی می گوید من 
مربی بودم نتیجه می گرفتیم. اگر هم نتیجه بگیرد، می گوید 
تیم من نتیجه گرفته است. چه دلیلی دارد سرمربی را تغییر 
آخرش  تا  باید  باشد  خوب  مان  انتخاب  اول  از  اگر  بدهم 

برویم.
رئیس  نژاد،  احمدی  محمود  آیا  که  این  درباره  کفاشیان 
کنید،  برکنار  را  دایی  علی  گفت  کشورمان  سابق  جمهور 
توضیح داد: با احمدی نژاد جلسه نداشتیم بلکه با محمد 
جلسات  بدنی  تربیت  سازمان  وقت  ریاست  آبادی،  علی 
دایی  بود  این  رئیسه  هیات  نظر  می کردیم.  برگزار  زیادی 
از  پس  کردند.  تائید  را  نظر  این  هم  آن ها  و  شود  برکنار 
در  و  کردیم  بحث  مختلفی  مربیان  درباره  دایی  اخراج 
آبادی  علی  مثبت  نظر  با  را  کهن  مایلی  محمد  نهایت 
انتخاب کردیم. رئیس اسبق سازمان تربیت بدنی به فوتبال 
عالقه مند بود واطالعات زیادی هم درباره این رشته داشت. 
البته اعمال نظر خاصی درباره سرمربیان تیم ملی نمی کرد. 
پس از آن اتفاق هایی که درباره مایلی کهن پیش آمد یک 
ملی  تیم  سرمربیگری  از  را  او  گفتند  و  زده  من  به  تلفن 

برداریم )با خنده(.
اول  روز  از  نفر   ۸  ،۷ که؛  نکته  این  به  درپاسخ  کفاشیان 
ریاست شما دنبال برکناری تان از ریاست فدراسیون بودند، 
اما هشت سال در این جایگاه مقاومت کردید،گفت: خاصیت 
و  دو  فدراسیون  در  زمانی  است.  همین  فوتبال  فدراسیون 
میدانی بودم و به یکی از دوستانم می گفتم چرا شما را تغییر 
تربیت  به سازمان  فردی  هر  او هم می گفت  که  نمی دهند 
بدنی می آید ابتدا دنبال تغییر روسای فوتبال است و سپس 

سراغ کشتی و رشته های دیگر می رود. زمانی که می خواهد 
در دو و میدانی تغییرات ایجاد کند، خودش عوض می شود.

او افزود: ابتدای حضور علی سعیدلو در سازمان تربیت بدنی 
نماینده های  گفت  لو  و سعید  کردم  برگزار  او  با  جلسه ای 
مجلس می گویند کفاشیان را از فدراسیون فوتبال بردارید. 
با او سر نفر جایگزینم دعوا کردم، اما در نهایت گفت خودت 
دارد.  وجود  فوتبال  در  نظر ها  اعمال  بمان!  فدراسیون  در 
پیش از حضور در فدراسیون، معاون سازمان تربیت بدنی 
شدم و چندان هم فوتبال را دوست نداشتم. البته در کوچه 

و خیابان با توپ پالستیکی فوتبال بازی می کردم.
شدن  دونده  برای  جالبش  دلیل  به  اشاره  با  کفاشیان 
انقدر در زمان فوتبال بازی کردن در کوچه شیشه  گفت: 
همسایه ها را شکانده و فرار می کردم، دونده شدم. از ترس 
می دویدم و پرش می کردم و بعد فهمیدم بد نیست به رشته 
دو و میدانی بروم. درهر صورت علی سعیدلو گفت خودت 
از همه بهتری و کار را جلو ببر. من وقتی معاون سازمان 
تربیت بدنی شدم، فهمیدم ۹۵ درصد مردم پیگیر فوتبال 
اختصاص  فوتبال  از  به حمایت  و کل موضوع هم  هستند 
دارد. ما هم گفتیم از رشته ای حمایت کنیم و به آن وارد 

شویم که مردم عالقه دارند.
را  پروین  علی  آن مدعی شد  در  درباره مصاحبه ای که  او 
بدنی  تربیت  سازمان  معاون  زمان  آن  گفت:  نمی شناسد، 
بودم و علی پروین را می شناختم، اما از این دیدگاه گفتم 
که به او پاسخگو نیستم بلکه به مرجع باالتر یعنی باشگاه 
من  برای  موضوع  آن  البته  می دهم.  جواب  پرسپولیس 
شناسایی  برای  من  حافظه  طرفی  از  شد.  داستان  خیلی 
افراد ضعیف است و امکان دارد فردا اسم کسی که با من 
علیک  و  او سالم  با  هرچند  برود!  یادم  می گیرد،  مصاحبه 

صمیمی داشته باشم.
کارلوس  بودند  خواسته  او  از  آیا  که  این  درباره  کفاشیان 
این  بار  چندین  کرد:  بیان  کند،  برکنار  هم  را  روش  کی 
اتفاق افتاد. کی روش از سوی دولت حمایت قوی می شد 
با  دلیل  همین  به  دارد.  زیادی  طرفداران  او  می گفتند  و 
پول  نهایت  در  و  می کردیم  ساختگی  دعوای  روش  کی 
می گرفتیم. البته یک بار موضوع خیلی جدی شد و محمود 
 ۹۴ نوروز  از  پیش  جوانان  و  ورزش  سابق  وزیر  گودرزی، 
گفت باید کی روش برود. او هم گفت من می روم و مشکلی 
فسخ  را  قرارداد  می خواستیم  که  این  از  پس  اما  نیست، 
کنیم، نظرمان برگشت و مقامی باالتر از گودرزی گفت کی 
روش بماند. پس از آن هم حسنی خو، نماینده وزیر با کی 
روش جلسه برگزار کرد. هر زمان جلسه داشتیم کی روش 
طبق عادت ۲، 3 ساعت خاطره می گفت و در یک ساعت 

پایانی مذاکره نتیجه الزم را می گرفت.
رئیس  اینستاگرام  صفحه  در  مردم  نظرات  تاثیر  درباره  او 
جمهور برای ادامه حضور کی روش در تیم ملی گفت: بی 
روش  کی  عملکرد  البته  بود.  تاثیرگذار  مسائل  این  شک 
نازش  و  دارد  حامی  دولت  در  می دید  وقتی  و  بود  خوب 
مرز  به  بار ها  البته  را می گرفت.  ما  دارد، حال  هم خریدار 

انفجار رسیدم.
در  روش  کی  می شود  شنیده  که  این  درباره  کفاشیان 
موضوعی  چنین  گفت:  است،  می زده  داد  او  سر  جلسات 
واقعیت نداشت چراکه کی روش مربی باتربیتی بود و مانند 
روسا رفتار می کرد. البته ۲ بار اعصاب مرا خیلی خرد کرد. 
جایی که راهی نداشتیم و تنها محتاج کار کی روش بودیم، 
بار هم در  برزیل و یک  بار در  را می گرفت. یک  یقه مان 

استرالیا خیلی اذیت مان کرد...

دعواهای "زن و شوهری" در فوتبال ایران!
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پیروزی شطرنج باز نابینای ایران در 
ترکیب تیم منتخب آسیا

نقره  مدال  دارنده 
 ۲۰۱۸ پاراآسیایی  بازی های 
ترکیب  با حضور در  جاکارتا 
برابر  آسیا  قاره   منتخب  تیم 
حریف تونسی به برتری رسید.

بین  شطرنج  رقابت های 
قاره ای معلولین زیر نظر فیده در شهر آنکارا پایتخت ترکیه 
آغاز شده است. در این مسابقات ۴ تیم از قاره های آسیا ، 
آفریقا، آمریکا و اروپا و یک تیم از طرف حامی مالی مسابقه ها 
حضور دارد. هر تیم متشکل از  6 شطرنج باز ناشنوا، نابینا و 

معلوالن جسمی و  حرکتی است.
تیم منتخب آسیا در نخستین دیدار موفق شد بانتیجه ۵/3 
بر ۵/۲ بر تیم آفریقا غلبه کند که ورزشکار کشورمان »ملیحه 

صفایی« از سد شطرنج باز تونسی گذشت.
در دور دوم هم منتخب آسیا با تیم حامی مالی )اسپانسر( 
روبه رو شد و این تیم را  با امتیاز ۵/3 بر ۵/۲ شکست داد. 

مسابقه دور سوم منتخب آسیا مقابل تیم آمریکا است.
را در  پاراآسیایی ۲۰۸ جاکارتا  بازی های  نقره  صفایی مدال 
کارنامه دارد. وی عضو تیم ملی شطرنج نابینایان و کم بینایان 

ایران است و در کالس B۱ با رقیبان مبارزه می کند.

۴۳ میلیون گردشگر خارجی،
سهم ترکیه از سال ۲۰1۹

و  فرهنگ  وزارت  سوی  از  شده  ارائه  اطالعات  طبق 
گردشگری ترکیه،  شمار بازدیدکنندگان خارجی ترکیه در ۱۱ 
ماه اول سال ۲۰۱۹ نسبت به آمار ساالنه این کشور، با ۱۴.3۱ 

درصد افزایش رو به رو بوده است.  
 ۱۴.۴ جذب  با  »آنتالیا«   شهر  صباح،  دیلی  گزارش   به 
میلیون گردشگر در بازه زمانی ژانویه تا نوامبر سال ۲۰۱۹ 
همچنان لقب خود را به عنوان پایتخت گردشگری ترکیه 

حفظ کرده است.
استانبول که پرجمعیت ترین شهر ترکیه و یکی از مقاصد اصلی 
 ۱3.۷ جذب  با  نیز  می شود  محسوب  کشور  این  گردشگری  
میلیون گردشگر خارجی،  رتبه دوم پربازیدترین شهر ترکیه را 

به خود اختصاص داد.
شهر »آنتالیا«  و »ترکیه« در مجموع میزبان 6۵ درصد از کل 

گردشگران خارجی ترکیه بودند.

با ورود 6.۸۹ میلیون گردشگر روسیه ای به ترکیه در ۱۱ ماه 
اول سال ۲۰۱۹، آمار ورود گردشگران این کشور به ترکیه با 
۱۷.۴۲ درصد افزایش همراه بوده است. به این ترتیب روسیه 
از  بازدید  بیشترین  با  کشورهایی  فهرست  اول  رتبه  همچنان 

ترکیه را به خود اختصاص داد.
پس از روسیه، آلمان با ۴.۸3 میلیون گردشگر و ۱۱.۵۷ درصد 
افزایش، بریتانیا با ۲.۵ میلیون گردشگر و ۱3.3 درصد افزایش 
در رتبه های دوم و سوم فهرست کشورهایی با بیشترین بازدید 
از ترکیه قرار گرفتند. بلغارستان و ایران نیز از جمله کشورهایی 
هستند که بیشترین بازدید را در بازه زمانی ذکر شده از ترکیه 
داشته اند. با توجه اطالعات ارائه شده از سوی مرکز آمار ترکیه، 
در این بین بیش از ۵ میلیون شهروند ترکیه که در کشورهای 
خارجی زندگی می کنند در ۹ ماهه اول سال ۲۰۱۹ به ترکیه 
گردشگر  بازدید  میلیون   ۵۱ هدف  تحقق  در  و  کردند  سفر 
تاثیرگذار  بود،  شده  تعیین  ترکیه  دولت  توسط  که  خارجی 
بودند. سال گذشته، حدود 3۹.۵ میلیون گردشگر خارجی وارد 
خاک ترکیه شدند، این رقم نسبت به سال ۲۰۱۷ که 3۲.۴ 

میلیون بود،  افزایش داشته است.
جهانی  »سازمان   ۲۰۱۹ سال  دسامبر  ماه  گزارش های  طبق 
از  میزبانی  پنجم  رتبه  ترکیه   ،)UNWTO( گردشگری« 
بیشترین  فهرست  پانزدهم  رتبه  و  گردشگر  تعداد  بیشترین 
درآمد حاصل از صنعت گردشگری را به خود اختصاص داده 
پردرآمد  کشور  ششمین  عنوان  به  چنین  هم  ترکیه  است. 
تعداد  بیشترین  با  کشور  چهارمین  و  گردشگری  حوزه  در 

گردشگران خارجی اروپا محسوب می شود.

گردشگری برای همهبهار ساد ات موسوی

با  شد.  منتشر   ۲۰۲۰ سال  در  سفر«  »مخاطرات  نقشه 
اعتراضات مردمی در خاورمیانه،  آتش  وجود روشن شدن 
اروپا، آمریکای التین و شرق آسیا، در این نقشه پیش بینی 
تفاوت  جدید  سال  در  جهان  امنیت  وضعیت  که  شده 
سفر  عالقمندان  برای  دست کم   ۲۰۱۹ سال  با  چندانی 

نداشته باشد.
»نقشه ریسک سفر« آخر هر سال میالدی از سوی موسسه 
سازمان ها،  به  تا  می شود  منتشر   International SOS
در  که  را  کشورهایی  خطرات  گردشگران  و  سرمایه گذاران 
آن فعالیت و مسافرت دارند بهتر بشناساند. این رتبه بندی، 
خطرات پزشکی و بهداشتی هر کشور، ریسک امنیتی سفر 

و یک نمای کلی از مخاطرات در مقصد را نشان می دهد.
در این نقشه؛ سفر به ایران »کم خطر« گزارش شده است. به 
عبارتی وضعیت امنیت در ایران همچون انگلستان، فرانسه، 
سوئد، عمان، امارات، ازبکستان، چین، ایالت متحده امریکا 
و کانادا است. این وضعیت با رنگ زرد روی نقشه مشخص 
همچون  همسایه  کشورهای  رنگ  درحالی که  است.  شده 
به  است،  ایران  از  تیره تر  کمی  روسیه  و  عربستان  ترکیه، 
این معنی که امنیت در این کشورها حدی »متوسط« دارد.

البته بخش هایی از ایران به ویژه در نوار مرزی غرب و شرق 
به رنگ نارنجی درآمده که نشان دهنده ی حد »متوسط« 
و  سیستان  منطقه  است.  بخش ها  این  در  امنیت  ریسک 

بلوچستان نیز در این نقشه کامال قرمز شده است.
شرح  چنین  را  ایران  وضعیت  نقشه،  این  رنگ شناسی 
می دهد: میزان جرم و خشونت کم است. عملیات تروریستی 
و  امنیتی  خدمات  است.  نادر  مناطق  برخی  در  و  محدود 

اضطراری مؤثر بوده اند و زیرساخت ها تا حدی سالم است.
سفر  پزشکی  و  بهداشتی  ریسک  وضعیت  نقشه،  این  در 
به  پزشکی  یعنی خدمات  است،  داده شده  نشان  »متغیر« 
و  نیست  دسترسی  قابل  ایران  نقاط  تمام  در  یکسان  طور 
جمله  از  ایران  از  بخش هایی  به  سفر  بهداشتی  مخاطرات 
جنوب شرقی و غربی »باال« گزارش شده است. این مناطق 
با عالمت هاشور و حروف اختصاری که نشان دهنده میزان 

مخاطرات بهداشتی است، مشخص شده اند.
ریسک  بخش  در  که  رتبه ای  به  توجه  با  ایران  وضعیت 
شده  داده  شرح  چنین  دارد،  نقشه  این  در  سفر  بهداشت 
است: »ارائه خدمات پزشکی و درمانی در شهرهای بزرگ، از 
جمله این که داروهای تجویزی، خدمات با کیفیت پزشکی، 
خدمات اورژانسی و مراقبت  از دندان معموال در این شهرها 
در دسترس است. در مناطق دیگر ممکن است دسترسی به 

این خدمات محدود باشد.
بدترین  با  پله  یک  فقط  ایران  در  ایمنی جاده ها  اما خطر 
شرایط فاصله دارد. در این نقشه کشورها به لحاظ ایمنی 
جاده از بین ۱۰ تا ۲۵ نمره گرفته اند، نمره ۱۰ بهترین و 
۲۵ خطرناک ترین وضعیت ایمنی جاده ها را نشان می دهد. 
این رتبه بندی به  تا ۲۴.۵ بوده است.  ایران بین ۲۰  نمره 

استناد آمارهای سازمان بهداشت جهانی انجام شده است.
رویدادهای  مهم ترین  به  نقشه  این  از  دیگری  بخش  در 
اشاره   ۲۰۲۰ سال  در  کشوری  یا  و  منطقه  هر  سیاسی 
مناطق  برخی  در  امنیت  از وضعیت  شده که چشم اندازی 
را  جدید  سال  در  شده  پیش بینی  رخدادهای  به  توجه  با 
آمریکا،  جمهوری  ریاست  انتخابات  مثل  می کند،  ترسیم 
رقابت  تشدید  یا  و  خاورمیانه  در  آمریکا  درگیری های 

ژئوپولتیکی و تجاری آمریکا و چین.
سال  در  طبیعی  احتمالی  بالیای  درباره  دیگری  نقشه  در 
۲۰۲۰ گمانه زنی هایی شده است تا مسافران هنگام انتخاب 
مقصد سفر این نکات احتمالی را نیز در نظر بگیرند. در کنار 

نام ایران نوشته شده است: »زلزله«.
مرجع  نوعی  به  سفر  ریسک  نقشه  این که  وجود  با 
تصمیم گیری ها و تعیین مقصد سفر و حتی سرمایه گذاری 
است، اما، در زمان انتشار آن این نکته یادآوری شده است: 
برخی  در  بهداشتی  خدمات  و  مراقبت ها  درباره  اطالعات 
یا درباره خطرات  و  به راحتی در دسترس نیست  کشورها 
پیش بینی های  نمی توان   ۲۰۲۰ سال  در  احتمالی  طبیعی 

دقیقی داشت.
بهداشتی  نظر  از  کشورها  برخی  به  سفر  آن که  وجود  با 
خطرناک اعالم شده اما نقدهایی شده که تجربه سفر به این 
کشورها گویای واقعیت دیگری است مثال گفته شده است: 
در کشورهایی مثل مکزیک، برزیل، امارات، ویتنام، تایلند، 
مالزی، اندونزی با وجود آن که ریسک بهداشتی سفر پایین 
اعالم شده اما در واقعیت خدمات پزشکی از کیفیت "تقریبا" 

قابل قبولی برخوردار بوده است.
اما مؤسسه انگلیسی »Control Risks« نقشه دیگری برای 
سال ۲۰۲۰ منتشر کرده که بیشتر رویکرد سیاسی و امنیتی 

با در نظر گرفتن هنجارهای اجتماعی و اقتصادی دارد.
در این نقشه  امنیت کشورها با شش رنگ تعیین وضعیت 
امنیتی(، سبز روشن  تیره )کمترین خطر  شده است: سبز 
نارنجی  متوسط(،  امنیتی  )خطر  زرد  کم(،  امنیتی  )خطر 
)خطر امنیتی زیاد(، قرمز )خطر امنیتی خیلی زیاد( و آبی 

)تهدید دریایی(.
که  شده  حک  ایران  بدن  روی   »H« حرف  طرفی،  از 
در  که  می کند  پیش بینی  »باال«  را  آن  سیاسی  مخاطرات 
شرح وضعیت کشورهایی با چنین سطح امنیتی نوشته شده 
است: ثبات سیاسی ندارند و با تحریم و تهدیدات تروریستی، 
ناامنی اقتصادی و اجتماعی  ریسک باالی سرمایه گذاری و 

مواجه اند.

در  خراسان جنوبی  استان  به  سفر  در  میراث فرهنگی  وزیر 
آغاز  از  استان  این  گردشگری  فعاالن  با  هم اندیشی  نشست 

پویش معرفی جاذبه های گردشگری خبر داد.
این  در  مونسان  علی اصغر  فرهنگی،  میراث  وزارت  گزارش  به 
نشست با اعالم این خبر تصریح کرد: »صنعت گردشگری در 
کشور نوپاست بنابراین با سختی های زیادی باید به جلو برویم.«

رونق  گردشگری  فعاالن،  شما  تالش  با  که  این  بیان  با  او 
خوبی پیدا کرده، بیان کرد: »با وجود همه تنش های مختلف 
بیرونی، درونی، تحریم ها و حذف پروازهای مستقیم، آمارهای 
حال  در  فزاینده ای  به صورت  خارجی  و  داخلی  گردشگری 

رشد است.«
مونسان هم چنین به رشد حجم سرمایه گذاری در این بخش 
اشاره کرد و گفت: »این حجم از سرمایه گذاری نشان از آینده 

خوب در این حوزه است.«
او با بیان این که در حال حاضر بیش از ۲۴۵۰  پروژه در بخش 
گردشگری در حال اجراست، افزود: »از این تعداد ۵۰۰ پروژه 

مربوط به هتل و اقامتگاه هاست.«
مونسان اظهار امیدواری کرد که با اقدامات و تالش های انجام 
اول و دوم  شده در آینده نه چندان دور گردشگری در رتبه 

اقتصاد کشور قرار گیرد.
او ادامه داد: »عالوه بر این نقش فعالیت های گردشگری در 

بخش اشتغال بی نظیر است و این شغل ها پایدار است.«
کمبود  گردشگری  بخش  در  »هرچند  شد:  یادآور   مونسان 
قوانین و حمایت های قانونی کمتری نسبت به سایر بخش ها 

داشته باشیم اما آمارها نشان از توسعه این صنعت است.«
او با اشاره به این که در دولت مصوبات خوبی در حمایت از 
صنعت گردشگری داشته ایم، بیان داشت: »این مصوبات نقش 

زیادی در توسعه بخش گردشگری داشته است.«
مشکالت  از  یکی  که  این  بر  تأکید  با  میراث فرهنگی  وزیر 
بیشتر و  تبلیغات  امر  باید در  این است که  خراسان جنوبی 
بیشتر کار کنیم، افزود: »در حال حاضر ظرفیت خوبی در این 

استان وجود دارد اما شناخته نشده است.«
روابط  مرکز  رئیس  به  راستا  این  »در  کرد:  اضافه  مونسان 
گردشگری  میراث  فرهنگی،  وزارت  اطالع رسانی  و   عمومی 
و صنایع دستی، دستور داده شده تا روی تولید محتوا کار و 
با قوت  را بیشتر کند و ظرفیت های گردشگری  تالش خود 

بیشتری معرفی شود.«
جاذبه های  معرفی  برای  پویشی  راه اندازی  با  ارتباط  در  او 
نیز  زمینه  این  »در  گفت:  نیز  جنوبی  خراسان  گردشگری 
بازاریابی و تبلیغات گردشگری به عنوان مدیر  مدیرکل دفتر 

با  تا  می شود  تعیین  جنوبی  خراسان  معرفی  پویش  ویژه 
راه اندازی این پویش با کمک فعاالن گردشگری شاهد رونق 

گردشگر در این استان باشیم.«
رویدادهای  تولید  لزوم  بر  همچنین  میراث فرهنگی  وزیر 
تأکید کرد و گفت:  گردشگری بیشتری در خراسان جنوبی 
رویدادهای  برگزاری  گردشگر،  جذب  راه های  از  »یکی 

گردشگری است.«
در  خراسان جنوبی  استان  ظرفیت های  به  اشاره  با  مونسان 
نوپاتر  استان  این  در  »گردشگری  افزود:  کویرنوردی  بخش 

است بنابراین باید برخی محدودیت ها را رعایت کنیم.«
او اضافه کرد: »اگرچه معتقد هستیم تورهای گردشگری باید 
موازین  و  قوانین  رعایت  و عدم  کنند  رعایت  را  قوانین  همه 
اسالمی پذیرفته نیست، به هیچ عنوان هیچ کس حق ندارد از 
موازین اسالمی و قانون عبور کند، این بزرگ ترین آسیب برای 

صنعت گردشگری است.«
او ادامه داد: »باید مدیران هتل ها و اقامتگاه ها قوانین و مقررات 
این که برخی علما در  این بخش رعایت کنند ضمن  را در 
سفر به شهرستان هایی که داشتم نکاتی را مطرح کردند که 
باید تالش کنیم تورها با رعایت قوانین و ضوابط کشور باشد. 
این وزارتخانه نیز به استفاده هرچه بهتر از مزیت کویر در این 

استان کمک خواهد کرد.«
خودرو  مجوز  اخذ  دنبال  به  که  این  به  اشاره  با  مونسان 
»برای  افزود:  هستیم،  گمرکی  تخفیفات  با  گردشگری  ویژه 
قالب شرکت حمل ونقل  اگر در  نیز  آفرود  خرید خودروهای 

گردشگری باشد آماده پرداخت تسهیالت هستیم.«
او با بیان این که درخواست اختصاص زمین در ۵۰۰ نقطه 
برای مناطقی که هتل در آن ساخته نشده به رئیس جمهوری 
داده شد، بیان کرد: »در این راستا تاکنون 3۸۰ نقطه در کشور 
شناسایی شده و در اولین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی 
سران قوا مطرح خواهد شد که در صورت موافقت به تصویب 
برسد. تشکیل انجمن های حرفه ای گردشگری نیز به استان ها 
به  را  امور  از  بسیاری  هستند  موظف  مدیران  شده  و  ابالغ 

انجمن های حرفه ای محول کنند.«
وزیر میراث فرهنگی در ارتباط با بیمه راهنمایان تور نیز گفت: 
»در الیحه بودجه سال آینده امید داریم بیمه برای راهنمایان 

حل کنیم.«
مونسان با بیان این که موضوع باال و پایین شدن قیمت های 
موضوع  این  »اما  افزود:  است،  شده  رفع  نیز  چارترکننده ها 
به شرط  دنبال شود  توسعه یافته می تواند  مناطق کمتر  برای 
این که سبب جهش قیمت ها نشود، به همین خاطر تالش 
می کنیم  از وزیر راه و شهرسازی دستوری اخذ شود تا این 

چارتر برای استان گرفته شود.«
نیز گفت:  برخی دغدغه ها در حوزه گردشگری  مورد  در  او 
»باید خیال مردم راحت شود که گردشگری آسیب نخواهد 
شود  تعطیل  کسب وکار  رسمی  مراکز  که  این  اما  بود 

موضوعیت ندارد.«
وزیر میراث فرهنگی درباره معرفی جاذبه های استان خراسان 
جنوبی در صداوسیما نیز گفت: »در این زمینه توافقی با رئیس 
سازمان صداوسیما انجام شده و اگر شما خواستید محل خود 

را تبلیغ کنید با پایین ترین نرخ  می توانید انجام دهید.«
برای  داریم  آمادگی  محدودیت  »بدون  کرد:  اضافه  مونسان 
خراسان جنوبی تسهیالت در نظر بگیریم و همین االن 6۰۰ 
میلیارد ریال تسهیالت را آمادگی داریم تا در اختیار فعاالن 

گردشگری قرار گیرد.«
او با تأکید بر این که احداث مهمانسراهای ادارات خالف قانون 
است، بیان کرد: »بخش دولتی حق ندارد با شما رقابت کند 

بلکه باید به شما کمک کند.«
صنعت  شما  همراهی  با  می دهیم  »قول  گفت:   مونسان 
رشد  است،  جاذبه  از  پر  که  جنوبی  خراسان  در  گردشگری 

پیدا کند.«
او یادآور شد: »خراسان جنوبی یکی از استان هایی است که 
باید  دارد  داخلی  گردشگری  از  بیشتر  خارجی  گردشگری 
کمک کنیم هم گردشگری خارجی و هم داخلی در آن رشد 

پیدا کند.«
بشرویه،  طبس،  مردم  نماینده  حسنخانی،  امیر  محمدرضا 
فردوس و سرایان نیز در این نشست در سخنانی گفت: »خیلی 
خوشحال هستیم که در این سفر منطقه غرب استان نیز دیده 
شد اما باید سفر دیگری در خدمت دکتر مونسان باشیم تا از 

جاذبه های دیگر استان نیز بازدید داشته باشد.«
گردشگری کمک  حوزه  به  باید  وزارتخانه ها  »همه  گفت:  او 
از نظر  تا خراسان جنوبی را  یابد  اعتباری تخصیص  کنند و 

گردشگری به منطقه نمونه گردشگری تبدیل کنیم.«

نقشه خطر سفر در سال ۲۰۲۰ 
] ایران امن تر از ترکیه، روسیه و عربستان[

نقش اول برای گردشگری در اقتصاد کشور
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ذخیره سدها بیشتر از پارسال است
قاسم تقی زاده خامسی معاون امور آب و آبفا وزیر 
نیرو گفت:  میزان ورودی و ذخیره مخازن سدهای کشور 
در زمان حاضر نسبت به سال گذشته پنج میلیارد متر 

مکعب بیشتر است.
وزارت نیرو آذرماه امسال اعالم کردظرفیت کل مخازن 
سدهای ایران ۵۰.۵ میلیارد مترمکعب و در زمان حاضر 
و  است  پر  کشور  سدهای  حجم  از  ۵۱ درصد  از  بیش 
افزایش  با  شده  یاد  مخازن  در  شده  ذخیره  آب  میزان 
میلیارد   ۲۵.۷ به  گذشته  سال  به  نسبت  درصدی   ۱۰

مترمکعب رسید.
کشور حدود ۱۹3 سد بزرگ از جمله زاینده رود، داریان، 

ستارخان، استقالل، الر و مالصدرا دارد.
کشوری  مسابقات  دوره  حاشیه نخستین  در  تقی زاده   
مهارت های فنی و مهندسی شرکت های آب و فاضالب 
نظر  از  گفت: امسال  خبرنگاران  جمع  اصفهان در  در 
نرمال  دوره  به  نسبت  و  است  پارسال  شبیه  بارندگی 
مقداری جلوتر هستیم اما همچنان به مردم برای مصرف 
و  خشک  کشوری  در  زیرا  می شود  تاکید  آب  درست 

نیمه خشک زندگی می کنیم.
معاون وزیر نیرو در پاسخ به پرسشی درباره کیفیت آب 
تاکید کرد: به همه شهروندان اطمینان می دهیم که آب 

سالم در اختیار آن ها قرار می گیرد.
در  آب  تامین  مسوول  نیرو  وزارت  که  این  بیان  با  وی 
سراسر کشور است، اظهار داشت: در زمان حاضر وضعیت 
زاینده رود  باالی  سد  ذخیره  و  اصفهان مناسب  در  آب 
3۰۰ میلیون متر مکعب است و برف خوبی در باالدست 

زاینده رود انباشته شده است.
که  این  به  نسبت  امیدواری  اظهار  با  خامسی  تقی زاده 
سد  گفت:  نشویم،  مشکل  دچار  آب  تامین  در  امسال 
تا حدود ۱.۵ میلیارد متر مکعب  زاینده رود در دوره ای 
آب داشت اما اکنون به یک میلیارد رسیده و از طرفی، 

جمعیت و میزان تقاضا زیاد شده است.
به گفته وی، میزان آب تخصیصی از سد زاینده رود برای 
افزایش  مکعب  متر  میلیون   ۴۰۰ به   3۰ از  آشامیدنی 
آب  موجود،  جمعیت  و  است  کم  هم  هنوز  و  یافته 

بیشتری می خواهد.
معاون وزیر نیرو در پاسخ به پرسشی درباره یکپارچگی 
مدیریت حوضه آبریز زاینده رود، تصریح کرد: این موضوع 

نیاز به مصوبه مجلس دارد .
تغییرات ساختاری  زمان حاضر  در  که  این  بیان  با  وی 
نقطه  آن  به  اگر  و  کردیم  آغاز  نیرو  وزارت  خود  از  را 
حاضر  زمان  افزود: در  دهیم،  می  انجام  قطعا  رسیدیم، 

برنامه ای برای تغییر ساختار استانی نداریم.
ساختار  بازنگری  حال  داد: در  ادامه  خامسی  تقی زاده 
وزارت نیرو در بخش آب و فاضالب هستیم و هنوز به 

جمع بندی نرسیده ایم.
وی هم چنین با تاکید بر این که بومی سازی در بخش 
آب و فاضالب کشور بسیار جلو است، خاطرنشان کرد: 
می کردیم در  وارد  خارج  از  قبال  که  بزرگی  پمپ های 
روی  ملی  برند  می شود و  تامین  کشور  در  حاضر  زمان 

تاسیسات است.
در  آب  تصفیه خانه های  تعداد  که  این  به  اشاره  با  وی 
و  به ۲۵۰  اسالمی  انقالب  اوائل  در  واحد  از ۲۷  کشور 
تعداد تصفیه خانه های فاضالب از چهار به حدود ۲۵۰ 
دارای  ایران  داشت:  اظهار  است،  یافته  افزایش  واحد 
شبکه انتقال آب بزرگی به وسعت ۴6۰ هزار کیلومتر و 
خطوط جمع آوری فاضالب شامل 66 هزار کیلومتر است 
به همین دلیل مهارت برای تامین و نگهداری این شبکه 

عظیم به ویژه در حوادث غیر مترقبه بسیار مهم است.

افزود:  تهران  در  تاجیکستان  سفیر  از صفحه1:  ادامه 
ریاست جمهوری  انتخابات  بودن  پیش  در  دلیل  به 
تاجیکستان و داشتن حق رای شهروندان این کشور ساکن 
اسالمی  همکاری جمهوری  نیازمند  دیگر،  کشورهای  در 
ایران در زمینه ارائه آمار شهروندان تاجیکستانی ساکن در 

جمهوری اسالمی ایران هستیم.
در این دیدار معاون سیاسی اجتماعی استاندار سیستان و 
از طریق  بلوچستان نیزگفت: کشور تاجیکستان می تواند 
بندر چابهار کاالهای خود به ویژه آلومینیوم و پنبه را به 

کشورهای هدف از جمله حوزه اقیانوس هند صادر کند.
و  فارسی  زبان  داشت:  اظهار  چنین  هم  زینی وند  علی 
از نشانه های عمیق در روابط بین  فرهنگ مشترک یکی 
ایران و تاجیکستان است.وی گفت: بعد از سوء تفاهم بین 
ایران و تاجیکستان درصدد  ۲ کشور خدا را شاکریم که 
برای  خوب  طلیعه  امر  این  و  هستند  مسائل  این  رفع 

گسترش روابط است.
بلوچستان  و  سیستان  استاندار  اجتماعی  سیاسی  معاون 
افزود: این روابط و مبادالت نشانه های خوبی برای تقویت 
همه  هستند  ایران عالقه مند  مردم  و  است  ارتباطات 
کشورها در امنیت، استقالل، پایداری و توسعه به سر ببرند 

و سیاست رسمی ایران نیز حمایت از تاجیکستان است.
وی بیان کرد: سطح روابط و مبادالت تجاری و دالری ۲ 
کشور در حال حاضر قابل قبول نیست که بخشی از آن 
می تواند در سیستان و بلوچستان و چابهار به عنوان تنها 
بندر اقیانوسی ایران و خارج از تحریم های ظالمانه آمریکا 

است، محقق شود.
در  که  بود  چابهار  خالء  تنها  داد: راه آهن  ادامه  زینی وند 
حال حاضر پیشرفت باالی ۵۰ درصد دارد و تمامی بودجه 
آن تکمیل و تا پایان سال ۹۹ به بهره برداری خواهد رسید.

وی گفت: زیرساخت  فرودگاهی این شهر نیز قابل قبول 
است و کلنگ فرودگاه مدرن دیگری در دل منطقه آزاد به 

زمین زده شده که تا ۲ سال دیگر راه اندازی خواهد شد.
بلوچستان  و  سیستان  استاندار  اجتماعی  سیاسی  معاون 
افزود: از لحاظ دریایی نیز این بندر در وضعیت خوبی بسر 

می برد و جاده ها نیز دارای دوباندخواهد شد.
سیستان  ظرفیت  تنها  چابهار  البته  داشت:  اظهار  وی 
مرز  میلک،  بازارچه  بلکه  نیست  بلوچستان  و 
که  دیگر  متعدد  مرزی  و بازارچه های  میرجاوه، ریمدان 

برای ترانزیت کاال بسیار موثر هستند از دیگر ظرفیت های 
این استان است.

نیز  گردشگری  و  توریستی  لحاظ  به  گفت:  زینی وند 
سیستان و بلوچستان ظرفیت های فراوانی دارد و با وجود 
استوایی  میوه های  و  باغ های سرسبز  و  کوه، دشت  دریا، 
یک زیبایی خاصی را به وجود آورده که هاب خدمات و 

ترانزیت کاال است.
اتباع  برخی  تحصیل  حوزه  در  نیز  مسائلی  افزود:  وی 
امیدواریم  که  دارد  منطقه وجود  این  در  تاجیکستانی 
از  میزبانی  زیرا عالقه مند به  اساسی حل شود  به صورت 
شهروندان تاجیکستانی به صورت رسمی و قانونی هستیم.
و  سیستان  کرد:  بیان  استاندار  اجتماعی  سیاسی  معاون 
بلوچستان یکی از استان هایی است که حجمی از مبادالت 
می گیرد.وی  آن شکل  در  گردشگری  و  تجاری  فرهنگی، 
گفت: اگر بخش های خصوصی ایران و تاجیکستان بیشتر 
به هم متصل شوند اتفاقات بهتری در آینده صورت خواهد 
باشد  بیشتر  مبادالت  برای  بابی  فتح  امیدواریم  و  گرفت 

زیرا پیشرفت ۲ کشور آرزوی ملت و دولت ایران است. 
تهران  در  تاجیکستان  سفیر  زاهدی  الدین  نظام 
با  چنین  هم  وبلوچستان  سیستان  استان  درسفرخودبه 
رییس و هیات مدیره اتاق بازرگانی سیستان و بلوچستان 
دیدار کرد. وی در این دیدار گفت: تاجیکستان عالقه مند 

به  توجه  با  و  است  ایران  با  اقتصادی  روابط  گسترش  به 
همکاری ۲کشور حجم مبادالت تجاری باید از3۰۰میلیون 

دالردرسال ۲۰۱3، به یک میلیارد دالر برسد.
و  سیستان  داد:  ادامه  تهران  در  تاجیکستان  سفیر 
از  باید  و  است  بسیاری  ظرفیت های  دارای  بلوچستان 
این مزیت های در کنار امکانات تاجیکستان برای توسعه 

صادرات و واردات استفاده کنیم.
برای  مساعدی  محیط  تاجیکستان  کرد:  بیان  وی 
سرمایه گذاری به ویژه در مناطق اقتصادی ایجاد کرده که 
برای سرمایه گذاران  مالیاتی  معافیت های  به  آن  از جمله 

می توان اشاره کرد.
زاهدی تصریح کرد: پنبه و آلومینیوم از جمله محصوالت 
تاجیکستان است که به کشورهای مختلف صادر می شود.

به  توجه  با   ، سرمایه گذاری  حوزه  در  داشت:  اظهار  وی 
آبی  های  ازایجادنیروگاه  تاجیکستان،  محیطی  شرایط 

همواره استقبال می کنیم.
اتاق بازرگانی سیستان و بلوچستان نیز گفت: آن  رییس 
گونه که باید نتوانسته ایم ارتباط مثبتی، به ویژه در حوزه 

اقتصاد و تجارت با تاجیکستان داشته باشیم.
ایجاد  در  بسیاری  کرد: مشکالت  بیان  ریگی  عبدالحکیم 
یا  و  نبود  تاجیکستان همچون  با کشور  اقتصادی  ارتباط 
وجود برخی تعرفه ها بوده که امیدواریم هر چه زودتر این 

مشکالت بر طرف شود.
مهم  کریدور  یک  بلوچستان  و  سیستان  کرد:  بیان  وی 
دارای  جنوب  تا  شمال  از  می شود که  محسوب  ترانزیتی 

فرصت های بی نظیر است.
داد:  ادامه  بلوچستان  و  سیستان  بازرگانی  اتاق  رییس 
جمله  از  دیگر  بسیار  موارد  و  معدن  خرما،  شیالت، 
در  می توان  که  است  بلوچستان  و  سیستان  مزیت های 

ارتباط با تاجیکستان مورد استفاده قرار داد.
اسیدفولیک  ویژه  به  صنعت  حوزه  در  کرد:  تصریح  وی 
صادر شده از سیستان و بلوچستان باید ارتباطی در نظر 
این روند  ایجاد کارخانه در تاجیکستان  با  تا  گرفته شود 

تسهیل یابدو دارای اثرمثبت باشد.
و  کشور  در  بسیاری  ظرفیت های  کرد:  خاطرنشان  ریگی 
سیستان و بلوچستان وجود دارد که مستلزم همکاری و 
تاجیکستان  با کشورهای همسایه همچون  بیشتر  ارتباط 

است.

از  حفاظت  مازندران  استاندار  زادگان  احمدحسین 
جنگل های هیرکانی به عنوان میراث جهانی را نیازمند 
و  دانست  مختلف  بخش های  در  جانبه  همه  اقدامات 
گفت: حفاظت از هیرکانی بیش از همه نیازمند تصویب 
با  برخورد  در  سخت  و  سفت  قوانین  کردن  اجرایی  و 

متخلفان است.
حسین زادگان در جشن ملی ثبت جنگل های هیرکانی 
پیامدهای  و  اهداف  از  یکی  چه  اگر   : افزود  بابلسر  در 
با عظمت  میراث  این  از  ثبت جهانی هیرکانی حفاظت 
است، ولی همه باید بدانیم که صرف ثبت شدن نام این 
مجموعه درمیراث جهانی نمی تواند آن را حفظ کند بلکه 
باید کارهای هماهنگ و مستمری انجام بگیرد که یکی 

از آن ها برخورد قضایی با متخلفان است.
و  معرفی  به  مربوط  اطالعات  گنجاندن  پیشنهاد  وی 
ارائه  را  درسی  کتب  در  هیرکانی  از  حفاظت  چگونگی 
و تاکید کرد : حفاظت همگانی از هیرکانی نیازمند این 
است که همه مردم اطالعات الزم را در باره اهمیت این 
میراث جهانی داشته باشند و در باره چگونگی حفظ آن 

هم آگاه باشند.
نماینده عالی دولت در مازندران فرهنگ سازی درباره 
طبیعی  میراث  از  حفاظت  و  محیطی  زیست  مسایل 
افزود:  و  دانست  ریشه ای  نگاه  نیازمند  را  تاریخی  و 
راحت  داد،  آموزش  کودکی  از  بتوان  که  را  آنچه  هر 
هم،  خاطر  همین  به  و  می شود  ماندگار  و  نهادینه  تر 
آموزش  با  و  مدرسه  از  باید  را  هیرگانی  از  حفاظت 

کودکانمان آغاز کنیم.
استاندار مازندران با اظهار این که ثبت جهانی هیرکانی 
جنگل های  حاشیه  ساکنان  بهره مندی  عدم  معنای  به 
هیرکانی از این نعمت خدادادی نیست، گفت : آنچه که 
مخاطره آمیز است، نگاه تک بعدی اقتصادی به جنگل 
در مازندران و دیگر استان های شمالی است به این معنا 

از  که بهره برداری را تنها در بریدن درخت و استفاده 
چوب آن خالصه می کنند.

حسین زادگان تاکید کرد: اکنون که هیرکانی به عنوان 
میراث جهانی ثبت شده است، نگاه به مازندران به عنوان 
استانی که بیشترین سهم را در لکه های ثبت شده دارد 
باید عوض شود و نباید همچنان مازندران را به عنوان 
یک مرکز بهره برداری از درخت و چوب ببینیم بلکه باید 
تالش کنیم از سایر ظرفیت های جنگل به ویژه ظرفیت 

گردشگری آن استفاده کنیم.
استاندار مازندران گفت : البته رویکرد دولت تدبیر و امید 
توجه به تمامی ظرفیت های مازندران جهت توسعه پایدار 
است و اعتقاد ما هم در استان این است که توسعه پایدار 
گردشگری می تواند بسیاری از مشکالت را حل کرده و 

جایگزین خوبی برای دیگر حوزه های اقتصادی باشد.
مازندران  امروز  افزود:  استان  در  دولت  عالی  نماینده 
تمامی ظرفیت های اقتصادی، نظارتی، میراثی و خدماتی 
خود را در سفره گردشگری گذاشته است و راه رابرای 
سرمایه گذاری در این صنعت باز کرده است و انتظار این 
کنند  استفاده  فرصت  این  از  گذاران  سرمایه  که  است 
و دستگاه های متولی هم هر آنچه را که در بخش های 

زیرساختی کم و کسر دارد رفع نمایند.

حسین زادگان با قدردانی از تشکل های زیست محیطی، 
ثبت  روند  بر  اثرگذاری  خاطر  به  رسانه ها  و  هنرمندان 
این  واقعیت  کرد:  تاکید  هیرکانی،  جنگل های  جهانی 
تشکل های  مدیون  هیرکانی  جنگل های  ثبت  که  است 
با  زیست  محیط  دار  دوست  سمن های  و  نهاد  مردم 
همکاری رسانه ها و هنرمندان است که جامعه و جهان را 

نسبت به جنگل های هیرکانی حساس کرد. 
 استاندار مازندران با اعالم این که وظیفه این نهادهای 
جنگل های  ثبت  با  زیست  محیط  دوستدار  و  فرهنگی 
های  تشکل  اکنون  گفت:  است،  نگرفته  پایان  هیرکانی 
باید  هنرمندان  و  رسانه ها  همکاری  با  محیطی  زیست 
را  هیرکانی  جنگل های  نشینان  حاشیه  سازی  توانمند 
برای محافظت از این میراث جهانی در دستور کار قرار 

دهند.
وی افزود : الزم است مجلس شورای اسالمی با تصویب 
قوانین الزم، و دستگاه های اجرایی با اجرای آن ها، نسبت 
جنگل های  حاشیه  روستاییان  مشکل معیشتی  رفع  به 

هیرکانی اقدام کنند.
حسین زادگان گفت: روستاییانی که در حاشیه جنگل 
این  از  حفاظت  مقدم  خط  در  دارند  سکونت  هیرکانی 
که  همکاری هایی  از  گذشته  و  هستند  جهانی  میراث 
داشته  متخلفان  و  قاچاقچیان  با  مقابله  در  می توانند 
باشند، دانش بومی آن ها می تواند کمک کار کارشناسان 

و محققان برای حفاظت بهتر از جنگل باشد.
ساکنان  اجتماعی  و  فرهنگی  ویژگی های  از  یکی  وی 
مازندران  در  هیرکانی  جنگل های  حاشیه  روستاهای 
تاریخ  طول  در  که  دانست  آن ها  زندگی  ویژه  را سبک 
منطبق با بهره گیری از جنگل در حین حفاظت از آن 
بوده است و افزود : سبک زندگی این روستاییان حتی 
ثبت  برای  و  پژوهش شده  و  تحقیق  موضوع  تواند  می 

ملی و جهانی پیشنهاد و پیگیری شود.

عالقه مندی تاجیکستان به استفاده ازظرفیت های چابهار

حفاظت از هیرکانی نیازمند قوانین سفت و سخت است
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 --- نیم نگاه ---

این ُمهر ۴۰۰۰ ساله را نماد محیط 
زیست کنید

ایسنا -- »فعاالن میراث فرهنگی و محیط زیست 
باستانی چهار هزار  ُمهر  از یک  با ساخِت موالژ  لرستان، 
ساله ی لرستان، درخواست کردند تا تصویر منقوش شده 
روی این ُمهر باستانی که می توان آن را »ویردار« نامید به 

عنوان نماد محیط زیست کشور استفاده شود.«
در  باستان شناس  و  لرستان  پژوهشگر  حسن پور  عطا 
نشست مجمع عمومی شبکه تشکل های محیط زیست و 
منابع طبیعی لرستان، می گوید: با توجه به این که محیط 
این  می توان  ندارد،  تاریخی  چندان  نماد  کشور،  زیست 
به  را  ساله  هزار  چهار  تاریخی  پشتوانه  با  پرمفهوم  نماد 
درنظر  کشور  زیست  محیط  سازمان  آرم  یا  لوگو  عنوان 
گرفت.او توضیح می دهد: نقش این مهر باستانی مردی را 
نشان می دهد که ۲ بز کوهی را دلسوزانه در آغوش گرفته 
و آن ها را از گزند شیر و پلنگ در امان نگه داشته است. 
از حیوانات  تاریخی، حمایت  از  پیش  نقش  این  مضمون 
قدیمی ترین  از  فرهنگ  این  بلند  پیشینه ی  از  که  است 

ازمنه های تاریخ تا کنون در نزد ایرانیان خبر می دهد.
وی با اشاره به این که لقب هایی از جمله "حامی حیوانات"، 

مهر  این  برای  طبیعت"  "نگهبان  یا  پیر"  بان  "محیط 
ادامه  است،  شده  پیشنهاد  کهن  نقش  این  و  باستانی 
می دهد: با توجه به محل کشف این اثر در کوهستان های 
بز کوهی در نقوش  لرستان و هم چنین دیرینگی نقش 
روی  کوهی  بز  فراوانی  و  باستان شناختی  یافته های  و 
تالش  زیست  محیط  فعاالن  همراِه  به  زاگرس،  کوه های 
نام »ویردار« که نامی به قدمت تاریخ لرستان  تا  کردیم 

و اسطوره هایش است، را روی این اثر تاریخی بگذاریم.
این  بیان می کند:  تاریخی  اثر  این  توصیف وضعیت  با  او 
ُمهر استوانه ای شکل از جنس سنگ آهک، به طول حدود 
چهار سانتی متر و ۲۸ میلیمتر و قطر دوسانتی متر و ۸۴ 
میلیمتر است که مربوط به اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره 

اول پیش از میالد می شود.
از  باستانی  اثر  این  این که  بر  تاکید  با  باستان شناس  این 
در  »سنگ تراشان«  محوطه  شناختی  باستان  کاوش های 
خرم آباد در سال ۱3۸۸ کشف شده و امروز در گنجینه 
توضیح  می شود،  نگهداری  آباد  خرم  االفالک  فلک  قلعه 
تا   ۸۴ سال  از  خرم آباد  سنگ تراشان  محوطه  می دهد: 
۹۰ در شش فصل کاوش باستان شناسی توسط مهرداد 
حاصل  که  شده  کاوش  عطاپور(  )حسن  وی  و  ملکزاده 
آن کشف معبدی با بیش از دو هزار قطعه شی مفرغی، 
آهنی، سفالی و سنگی بوده است، هم چنین برخی اشیای 
مفرغین این محوطه مانند اشیای مینیاتوری آن در نوع 

خود بی نظیر هستند.
به گفته ی وی؛ موالژ بازسازی شده این اثر تاریخی توسط 
امیرحسین کولیوند هنرمند لرستانی  ساخته شده است.

او هدف از ساخِت موالژ این استوانه را این طور تشریح 
نیاکان  امروز فهماند  که  به نسل  توان  می کند که »می 
ما هم در حفاظت از حیوانات چه نقشی داشته اند، آن ها 
حتی به شکار حیوانات فکر هم نمی کردند. بر اساس اوستا 
امشاسپند نگهبان چهارپایان بوده است. حتی نقش روی 
ُمهر همان امشاسپند بهمن است که حافظ حیوانات در 

برابر دیگر حیوانات درنده بوده است.«
حسن پور با اشاره به پیشینیه ی این نقش ها که از دوره ی 
نام  انتخاب  با  می کند:  بیان  بوده اند،  ایران  در  باستان 
»ویردار« که حتی می توان به آن محیط بان امروزی نیز 
مشخص  کشور  در  اثر  این  اسطوره ای  معنایی  بار  گفت، 
با حدود چهار هزار  تاریخی  برای شیء  می شود. آن هم 
حامی  نیز  ما  پیشنیان  می دهد  نشان  که  قدمت  سال 

حیوانات بوده اند.

یار" "شهر
دیر آمدی که دست ز دامن ندارمت

جان مژده داده ام که چوجان در برآرمت
تا شویمت از آن گل عارض غبار راه
ابری شدم ز شوق که اشگی ببارمت
عمری دلم به سینه فشردی در انتظار
تا درکشم به سینه و در بر فشارمت

این سان که دارمت چو لئیمان نهان ز خلق
ترسم بمیرم و به رقیبان گذارمت
داغ فراق بین که طربنامه وصال

ای الله رخ به خون جگر می نگارمت
چند است نرخ بوسه به شهر شما که من

عمری است کز دو دیده گهر می شمارمت
دستی که در فراق تو می کوفتم به سر

باور نداشتم که به گردن درآرمت
ای غم که حق صحبت دیرینه داشتی

باری چو می روی به خدا می سپارمت
روزی که رفتی از بر بالین شهریار

گفتم که ناله ای کنم و بر سر آرمت

یدون مشیری" "فر
تو نیستی که ببینی

چگونه عطر تو در عمق لحظه ها جاری است!
چگونه عکس تو در برق شیشه ها پیداست!
چگونه جای تو در جان زندگی سبز است!

*

هنوزپنجره باز است.
تو از بلندی ایوان به باغ می نگری.
درخت ها و چمن ها و شمعدانی ها

به آن ترنم شیرین به آن تبسم مهر
به آن نگاه پر از آفتاب می نگرند.

*
تمام گنجشکان
که درنبودن تو

مرا به باد مالمت گرفته اند؛
ترا به نام صدا می کنند!

هنوز نقش ترا از فراِز گنبِد کاج
کنار باغچه،

زیر درخت ها،
لب حوض

دروِن آینهء پاک آب می نگرند
*

تو نیستی که ببینی چگونه پیچیده است
طنیِن شعِر تو مگاه تو درترانهء من.

تو نیستی که بیبنی، چگونه می گردد
نسیم روح تو در باِغ بی جوانه من.

*
چه نیمه شب ها، کز پاره های ابر سپید

به روی لوح سپهر
تو را، چنان که دلم خواسته است، ساخته ام!

چه نیمه شب ها ــ وقتی که ابر بازیگر
هزار چهره به هر لحظه می کند تصویر

به چشم همزدنی

میان آن همه صورت ترا شناخته ام!
*

به خواب می ماند،
تنها، به خواب می ماند

چراغ، آینه، دیوار بی تو غمگینند
تو نیستی که ببینی

چگونه با دیوار
به مهربانی یک دوست از تو می گویم

تو نیستی که ببینی، چگونه از دیوار
جواب می شنوم.

*
تو نیستی که ببینی، چگونه، دور از تو

به روی هرچه دیرن خانه ست
غبار سربِی اندوه، بال گسترده است

تو نیستی که ببینی، دل رمیدهء من
به جز تو، یاد همه چیز را رهاکرده است.

غروب های غریب
در این رواق نیاز
پرنده ساکت و 

غمگین،
ستاره بیمار است
دو چشم خستهء 

من
در این امید عبث

دو شمع سوخته جاِن 
همیشه بیدار است

تو نیستی که ببینی!

کافه شهرحمید مزرعه

لحطاتی با شعربه انتخاب نیما موسوی

بخش ششم

6

 --- نیم نگاه ---

هگل فیلسوف آلمانی در ۲۷ اوت ۱۷۷۰ در اشتوتگارت به 
دنیا آمد. وی به مدت ۵ سال مقام استادی فلسفه را در 
دانشگاه "ینا" به عهده داشت. در سال ۱۸۱6 به دانشگاه 
هایدلبرگ رفت. چاپ منطق هگل، یکی از عوامل مؤثر 
انتقال وی به دانشگاه هایدلبرگ بود. او بعد از مدت دو 
دوازده  مدت  به  هگل  برلین شد.  دانشگاه  استاد  سال، 
سال در دانشگاه برلین در سمتش باقی ماند. وی در ۱۴ 

نوامبر ۱۸3۱ به علت ابتال به وبا درگذشت.
طریق  و  روش  حقایق،  کشف  و  دستیابی  برای  هگل 
لغت  دیالکتیک نامید.  را  آن  و  کرد  مطرح  را  خاصی 
می گردد،  مشتق  یونانی  کلمه ای  از  که  دیالکتیک 
و  گفتگو  آن،  مفهوم  و  است  دلیل  و  گفتار  معنای  به 
مجادله کردن است. هگل هم چنین ضدیت و تناقض را 
فعالیت  پایه  را  تناقض  وی  افزود.  خود  دیالکتیک  به 
وجود  عدم  درصورت  که  دانسته  موجودات  و  طبیعت 

چنین تناقض و تضادی، سکون بر آن ها حکمفرما بود.
هگل می گوید من نظریات هراکلیتوس را در دیالکتیک 
عدم  و  دائمی  تغییر  به  هراکلیتوس  کرده ام.  وارد  خود 
از  این جهان  از نظر هراکلیتوس، در  بود.  ثبات معتقد 
بودن خبری نیست و هرچه هست در حال شدن است.

از دیدگاه هگل، دیالکتیک سازش تناقض ها و اضداد در 
وجود اشیا ذهن و طبیعت است. هم چنین دیالکتیک 
ازنظر او، سیر از وحدت به کثرت و از کثرت به وحدت 
تحقیق  ابزار  دیالکتیک  که  است  معتقد  هگل  است. 

نیست، بلکه عین فلسفه و قاعده فکر و وجود است.
آنتی  تز،  دیالکتیک هگل برخالف نظر بسیاری، مثلث 

واژه  سه  براساس  را  شناخت  هگل  نیست.  سنتز  و  تز 
درخود، برای خود و درخود و برای خود بیان می کند که 
به ترتیب موید شناخت در سه مرحله ذهنی، عینی و 
درونی شدن است، به نحوی که در مرحله سوم، ذهنیت 

عینی به ذهنیت برمی گردد.
زمان شرح  از  را  تاثیر  بیشترین  تراژدی  از  هگل  شرح 
ارسطو داشته است و هم چنین، بر مبنای تاثیری که 
بر فیلسوفان تراژدی داشته، ثابت کرده که حتا از شرح 

ارسطو نیز نیرومندتر بوده است.
شرح هگل تا حد بسیار زیادی بر تراژدی یونانی متمرکز 

است، هگل آن را برتر از تراژدی مدرن می داند. شرح 
تمرکز  سوفوکلس  ی  آنتیگونه  بر  همه،  از  بیش  هگل 
جهان  شاهکارهای  شاهکارترین  او  ادعای  به  که  دارد، 
پردازانی  نظریه  خالف  بر  است.  مدرن  و  کالسیک 
به واکنش مخاطب  چون هیوم که توجه شان محدود 
بر ساختار درونی  اصلی هگل  تمرکز  است،  تراژدی  به 
بر  تراژدی  تأثیر  مساله  وجه  هیچ  به  او  گرچه،  است، 

مخاطب را نادیده نمی گیرد.
قلب فلسفه ی عام هگل، روایتی است از تاریخ جهان، 
ثمربخش  اما  تعارضات دردناک  از  ای  مثابه سلسله  به 
واسطه  به  را  خود  انسانی،  روح  یا  جهان  آن،  طی  که 
توالی  توالی اشکال آگاهی می پرورد،  از میان  ی گذر 
که طی آن هر شکل پیشرفته تر و عقالنی تر از شکل 
فرآیند  این  که  است  معتقد  او  است.  خویش  پیشین 
تحت حاکمیت منطق و دیالکتیکی است که پیشرفت 
را اجتناب ناپذیر می سازد. این فرآیند دست کم، شکل 
تعارض میان یک تز و یک آنتی تز را به خود می گیرد 
که این تعارض نهایت توسط یک سنتز رفع می شود، 
شرح  این  از  او  قصد  که  اند  مشکوک  محققان  گرچه 
عامی از منطق تاریخ بوده باشد. این شرح به خوبی با 
گفته های او راجع به ساختار دیالکتیکی تراژدی جور 
در می آید. شرح او از این ساختار، از چهار مولفه ساخته 

شده است.
قهرمان  تراژیک،  تعارض  اخالقی،  جوهر  از  شرحی 
تراژیک به همراه نقص تراژیک و نهایتا آشتی تراژیک.

)ادامه دارد(

فلسفه و تراژدی )هگل(

های  تشکل  و  فرهنگی  میراث  فعاالن   -- ایرنا 
مردم نهاد  به فکر انجام مستندنگاری از خانه های 
تاریخی شیراز افتاده اند و پویشی مردمی نیز برای 

این موضوع شکل گرفته است.
علیرضاگل گلی، دبیر "انجمن معماران ایران با نام 
طرح و شرح" اعالم کرد: در چند سال اخیر تخریب 
گسترده خانه های تاریخی در محدوده شرقی حرم 
مطهر شاهچراغ )ع( در بافت تاریخی شیراز رخ داده 
های  خانه  مستندنگاری  عنوان  با  که طرحی  است 
این  به تصویب شورای  تاریخی شیراز در سال ۸6 
شهر رسیده اما این مصوبه تاکنون اجرا نشده و اداره 
و  دستی  صنایع  و  فرهنگی،گردشگری  میراث  کل 

هم چنین اداره کل راه و شهرسازی فارس براساس 
قانون وظایفی در این باره دارند که تاکنون از عمل 

به آن سرباز زده اند.
مردمی  پویش  که  این  بیان  گلی با  گل  علیرضا 
برای مستندنگاری و جلوگیری از تخریب خانه های 
افتاده,  راه  به  شرح  و  طرح  انجمن  توسط  تاریخی 
افزود: تفاهم نامه ای با عنوان انجام مستندنگاری و 
چاپ کتابچه خانه شیرازی برای هر فرد یا شرکت و 
گروهی که متقاضی شرکت در این پویش باشند به 

امضا خواهد رسید.
وی با اشاره به این که این اقدام برای جلوگیری از 
تخریب خانه های تاریخی شیراز کلید خورده،ادامه 

داد: هزینه شرکت در این پویش برای مستندنگاری 
یک خانه تاریخی مبلغ چهار میلیون تومان است که 
هر فرد به تنهایی یا به صورت خانوادگی و مشارکتی 
و  خصوصی  موسسات  و  ها  شرکت  چنین  هم  و 

دولتی می توانند در این پویش شرکت کنند.

پویش مردمی برای حفظ خانه های تاریخی شیراز
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جواب شماره قبل

سعیدنمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
جریان  یک  به  وابسته  جریان  جزو  پرستاران  گفت: 

درمان دیگری نیستند و هویت مستقل خود را دارند.
مناسبت  به  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر   
روز پرستار و والدت حضرت زینب کبری )ع( در محل 
همایش های برج میالد گفت: بنده همواره اعتقاد دارم 
پرستاران  دغدغه  آنچه  عاشقانه.  است  کاری  پرستاری 
است دغدغه وزیر بهداشت نیز هست و حتی می توانم 

بگویم بیشتر از خود پرستاران به فکر آن ها هستم.
هزار   ۲۰ گرفتیم  تحویل  را  بهداشت  وزارت  وقتی  ما 
از  من  شرمساری  داشتیم.  مطالبات  تومان  میلیارد 
پرستاران این بود که معوقاتشان بیش از ۱.۵ سال به 
تعویق افتاده بود. اولین پیگیری ما در وزارت بهداشت 
پرداخت این معوقات بود که تا قدری موفق شدیم. از 
این پس پرستاران بیش از سه ماه طلبکار نخواهند ماند.
وی در ادامه گفت: امسال ما یک سیل عظیم را تجربه 
پرستاران در کنترل  ویژه  به  تیم درمان،  تمام  کردیم. 
این فکر ما را یاری دادند. این کنترل زبانزد جهان شد 
و حیرت همه کشورها را برانگیخت. در طرح فشار خون 
3 میلیون و ۷۰۰ هزار نفر پایش شدند که بدون کمک 
پرستاران ممکن نبود. در آنفلوآنزای اخیر پرستاران ما 
تمام تالش خود را کردند در حالی که خود در معرض 
بیماری در کشور کنترل  این  بودند  بیماری  این  خطر 

شد.

بنده  را دگرگون می کنیم.  پرداخت  نظام  نمکی گفت: 
از ابتدا که وزیر بهداشت شدم با طرح قاصدک مخالف 
بودم. جایگزین سامانه قاصدک، سامانه اصالح  شده ای 
به ایجاد کرده ایم که به زودی در کشور مستقر خواهد 
شد. پرستاران جزو جریان وابسته به جریان دیگر یعنی 
پزشکان نیستند بلکه پرستاران هویت کاری و حرفه ای 
خود را دارند. نباید پرستاران را به عنوان عناصری که 
فقط برای خدمت در بیمارستان تربیت شده اند، در نظر 
منزل  در  پرستاری  مراقبت های  طرح  باشیم.  داشته 
پرستاران  خدمات  به  بیمه ای  پوشش  شده،  پایه ریزی 
را  بسیاری  مشاغل  پرستاران  برای  این  و  گرفته  تعلق 
هستند.  مستقل  کامال  آن  در  که  کرد  خواهد  ایجاد 
سالمت  مرکز  یک  خانه  هر  طرح  محور  اصلی ترین 
پرستاران هستند و سطح جدیدی از درمان را در این 

طرح تجربه خواهیم کرد.

حسین فودازی دبیر انجمن رادیوتراپی انکولوژی 
کشور  در  سرطانی  بیماران  اغلب  درمان  به  ایران 
مبتال  بیماران  سوم  دو  حدود  گفت:  و  کرد  اشاره 
و  می شوند  قطعی  درمان  کشور  در  سرطان  به 
افزایش کیفیت زندگی  برای  این حوزه  متخصصان 
انجام  مختلفی  اقدامات  بیماران  این  عمر  طول  و 

می دهند.
حسین فودازی اظهار داشت: هرچه مرحله شناسایی 
قطعی  درمان  احتمال  شود،  انجام  زودتر  بیماری 
بیشتر بوده و این افراد بعد از مداوا می توانند زندگی 

تقریبا عادی داشته باشند.
وی افزود: افزایش کیفیت زندگی، افزایش طول عمر 
و کاهش عوارض ناشی از بیماری از جمله اقداماتی 
بیماران حتی  برای  این حوزه  است که متخصصان 

در مراحل پیشرفته، می توانند انجام دهند.
وی ادامه داد: بین ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار بیمار سرطانی 
همان  این ها  هستند،  زندگی  حال  در  کشور  در 
افرادی اند که سال های پیش سرطان شان شناسایی 
و درمان شد و زندگی تقریبا عادی خود را سپری 

می کنند.
به  اشاره  با  ایران  انکولوژی  رادیوتراپی  انجمن  دبیر 
این که سالیانه حدود ۱۰۰ هزار تا ۱۱۰ هزار مورد 
جدید ابتال به سرطان در کشور داریم، بیان داشت: 
نفر سالیانه جان خود را  تا 3۵ هزار  بین 3۰ هزار 

براثر ابتال به این بیماری از دست می دهند.  
بیشتر  همکاری  که  کرد  امیدواری  اظهار  فودازی 
شود  سبب  پزشکان،  دانش  شدن  روز  به  و  رسانه 
تا تعداد مرگ و میر ناشی از بیماری های بدخیمی 
در کشور کاسته شده و کیفیت زندگی این بیماران 

بهتر شود.
وی به شایع ترین سرطان بین مردان و زنان ایرانی 
اشاره کرد و گفت: شایع ترین سرطان ها در کشور 
ما در مردان سرطان پروستات، روده بزرگ و معده و 
بزرگ  روده  و  معده  پستان،  های  زنان سرطان  در 
شایع  نسبتا  سرطان های  جزو  ریه  سرطان  است. 

است.
در  که  تنگناهایی  همه  علیرغم  داد:  ادامه  فودازی 
تجهیزات،  و  دارو  تحریم  از  اعم  دارد  وجود  کشور 
با افزایش آگاهی بین مردم، شاهد مراجعه بیماران 
مطب  و  درمانی  مراکز  به  بیماری  اولیه  مراحل  در 

پزشکان هستیم.
به  نسبت  سرطان  بیماری  که  این  به  اشاره  با  وی 

قبل زودتر تشخیص داده می شود، افزود: حدود ۲۰ 
تا 3۰ سال پیش خیلی از بیماران سرطانی از جمله 
پستان در زنان و روده بزرگ یا سرطان پروستات در 
مردان در مراحل انتهایی به مراکز درمانی مراجعه 
موضوع  و  آگاهی  افزایش  با  االن  اما  کردند،  می 
و  سونوگرافی  ماموگرافی،  انجام  مانند  بیماریابی 
مراکز  به  اولیه  مراحل  در  بیماران  آندوسکوپی، 

درمانی مراجعه می کنند.  
و  دانست  صعب العالجی  بیماری  را  سرطان  وی 
بیان داشت: وقتی بیماری دیر تشخیص داده شود، 
افراد در  احتمال درمان کاهش پیدا می کند و این 

همه جای دنیا شانس بهبود اندکی دارند.
درمان  در  دانش  نظر  از  ایران  داد:  ادامه  فودازی 
پیشرو  منطقه  در  سرطان  درمانی  پرتو  و  جراحی 
در  کارآمد  حوزه  جزو  پزشکی  در  قدیم  از  و  است 

منطقه بوده است.  
تکنولوژی  سمت  به  جدید  درمان های  گفت:  وی 
در حرکت است و باتوجه به محدودیت منابع مالی 
تحت  کار  این  تحریم،  جمله  از  موضوعات  سایر  و 
الشعاع قرار گرفته است. تحریم ها سبب عدم امکان 
انتقال منابع مالی و ارزی به خارج و تامین تجهیزات 

مناسب شده است.
دبیر انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران اظهار داشت: 
از بیماری های قلبی و عروقی، دومین  سرطان بعد 
از  ایران است و حتی بیشتر  عامل مرگ و میر در 

حوادث جاده ای جان مردم کشور را می گیرد.
سرطان  درمان  موضوع  مورد  در  داشت:  بیان  وی 
پس از عمل جراحی، شیمی درمانی و رادیوتراپی و 

پرتودرمانی تکمیل کننده آن هستند.  
همین  به  و  است  تیمی  صورت  به  سرطان  درمان 
فیزیک  رویدادهای  کنگره  این  با  همراه  مناسبت 
تکنولوژی های  و  سرطان  پرستاری  رادیوتراپی، 

درمانی، برگزار می شود.

افقی:
۱- کشتی خشن- عدم تساوی- خوگرفتن ۲- صبحگاهان- مامورقطع یا وصل ریل های قطار 3- بلند مرتبه- هدف ها- مرحوم شده ۴- کند نیست- همدم- درودها ۵- نوعی وسیله ورزشی- کنایه از دارنده سخنان شورانگیز است- دریا 
6- شگرد- هر نوع جانور ذره بینی عامل بیماری- توهین ۷- پارسای دیرنشین- الستیک بدون باد- امر به گفتن ۸- از اسامی آقا پسرها- بعد از اذان گویند- پایین نیست ۹- موش رایانه ای- اسب خالدار- آرزو و چشمداشتگویندنان 
روزانه است ۱۰-  نوعی مرغ مردارخوار- هنرپیشه زن- شالوده ساختمان ۱۱- دریا- امکان دستیابی- پوستین دوز ۱۲- خوار و بار فروشی- پدالی در ماشین-  صدای گریه ۱3- نوعی ماشین کشاورزی- بخشش- فراهم ۱۴-پیمان ها 

سازندگان وسایل آهنی ۱۵- رتبه ها- لقب ستارخان- عدد منفی 
عمودی:

۱- لباس- از یاد رفته- سوغات گجرات ۲- چیزی را به زور جادادن- سیزده بدر 3- شب بلند- خطرپذیری- وسیله ماهیگیری ۴- دعوت 
نوح- سوغات  پسر  نمودن 6- دوستان  پنهان  آینده- محور چرخ های خودرو-  ناله-  کارمند ۵- سودای  کار  بلند- محل  داستان  نمودن- 
بناب- پرستاری از بیمار ۷- چوپان- آرامش- میخ ۸- کنایه از ناقص و ناتمام است ۹- چه بسی- ژاله- نوعی اسلحه ۱۰- جارو و نظافت 
از اسامی  اقمار مشتری- حفرکننده- نوعی تقسیم سلولی- برج کج ۱۲-  از  اتهام ۱۱-  از اعداد زوج یک رقمی- مظنون و مورد  کردن- 
دختر خانم ها- نمره عالی- اثری از استیفن گرین ۱3- باقی گذاشتن- برقرار- اصل و نزاد ۱۴- اولین پرستار جهان- نوعی پارچه ابریشمی 

۱۵-مدرک- فراری- از پسوندها

پرستاری  معاون  حضرتی  دیگرمریم  ازسوی   ■■
وزارت بهداشت گفت: حق پرستاران با مشاغل سخت 

در بخش های شیمی درمانی پیگیری شده است.
روز  مناسبت  به  بهداشت  وزارت  پرستاری  معاون 
میالد،   برج  های  همایش  سالن  محل  در  پرستار، 
پرستاران  به  تا  دانم  را مسوول می  بنده خود  گفت: 
را  پرستاری  معاونت  و گزارش عملکرد  باشم  جوابگو 

بدهم. 
وی گفت: سال ۲۰۲۰ توسط سازمان جهانی بهداشت 
از دولت ها خواسته است  نامیده شده و  سال پرستار 
ویژه  نگاه  پرستاران  به  درمان  همگانی  برای پوشش 
روبه  سالمندان  سونامی  با  باشند. جهان  داشته  ای 
برتر  مشاغل  از  یکی  پرستاری  نتیجه  در  و  است  رو 

خواهد بود. 
پرستاری  تکریم  در  رهبری  معظم  مقام  گفت:  وی 
زیبا  این  است.  انسانیت  تکریم  پرستار  تکریم  گفتند 

ترین جمله بود که بنده شنیدم.

برای  پرستاری  معاونت  عملکرد  به  اشاره  با  حضرتی 
پرستاران گفت: رتبه بندی پلکانی گروه پرستاری به 
کمک سازمان جهانی تدوین شد و در سال۹۹ اجرا 

خواهد شد. 
وی افزود: معوقات سه ماهه پرستاران پرداخت خواهد 
های  بخش  در  مشاغل سخت  با  پرستاران  شد. حق 
برای  قاصدک  پروانه  شد.  پیگیری  درمانی  شیمی 
تاسیس مراکز مراقبت پرستاری در منزل تدوین شد.
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نظام پرداخت پرستاران را دگرگون می کنیم
۲۰ هزار میلیارد تومان مطالبات پرستاران در زمانی بود که وزارت 

بهداشت را تحویل گرفتیم

دو سوم بیماران سرطان در کشور 
درمان قطعی می شوند



لزوم افزایش مراکز اقامتی 
کمیسیون  رییس  و  نمایندگان  هیات  عضو 
و  سازی  خصوصی  رقابت،  مقررات،  و  قوانین  پایش 
توسعه  گفت:  فارس،  بازرگانی  اتاق  اداری  سالمت 
افزایش و ساماندهی  این استان مستلزم  گردشگری 
تمام  نیمه  هتل های  تکمیل  ویژه  به  اقامتی  مراکز 
مستعد  نقاط  در  بوم گردی  اقامتگاه های  گسترش  و 

فارس است.
غالمحسین شعرا،در نشست این کمیسیون در شیراز 
ارزشمند  سرمایه های  از  شیراز  تاریخی  افزود: بافت 
بافت روبه  این  تاریخی در  اما خانه های  فارس است 
تخریب است و به جای آن ها خیابان ساخته می شود 
که باید برای این مشکل در سطح ملی، تصمیم گیری 

و چاره اندیشی شود.
پیشینه  از  برخورداری  با  ایران  داد: کشور  ادامه  وی 
تمدنی کهن، جاذبه های متنوع گردشگری و موقعیت 
جذب  برای  زیادی  بسیار  ظرفیت  اقلیمی،  برجسته 
این  از  پایدار  درآمد  کسب  و  توریست  و  گردشگر 
نسبت  به  صنعت  این  در  ما  جایگاه  اما  طریق دارد 

داشته ها مناسب نیست.
بسیار  ظرفیت های  از  کرد: گردشگری  بیان  شعرا 
باالیی برای رشد و توسعه برخوردار است چرا که از 
نظر اقتصادی یکی از منابع مهم درآمدزایی، ارزآوری 
و ایجاد اشتغال محسوب می شود و برخی نیز بر این 
باورند که توسعه صنعت گردشگری، بهترین راهکار 

برای تقویت اقتصاد بدون نفت است.
او افزود: بر اساس گزارش سازمان جهانی جهانگردی، 
ایران رتبه دهم جاذبه های باستانی و تاریخی جهان و 
رتبه پنجم جاذبه های طبیعی را برای جذب گردشگر 
از این ظرفیت ها آن  اما تاکنون  و توریست داراست 

گونه که باید بهره برداری مناسب نشده است.
یک  نیازهای  اصلی ترین  از  یکی  داشت:  اظهار  وی 
گردشگر خارجی، انجام مبادالت بانکی و مالی است 
اغلب  می کنند،  سفر  ایران  به  که  گردشگرانی  و 
کشورشان  در  را  خود  خریدهای  و  مالی  مبادالت 
با  می کنند،  سفر  آن  به  که  سایر کشورهایی  یا  و 
کارت های اعتباری انجام می دهند و تا حد ممکن از 
اما به  دلیل پاره ای  حمل پول نقد اجتناب می کنند 
مشکالت سیاسی، محدودیت هایی در این زمینه در 

سطح بین المللی برای ایران وجود دارد.
افزود:  فارس  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو 
مراکز  و  هتل ها  زیرساخت ها،  مانند  بخش هایی 
اقامتی، تبلیغات اندک و ضعیف و هم چنین نداشتن 
رویکرد جدی به مقوله گردشگری از جمله مشکالت 
ما در توسعه این صنعت به ویژه گردشگری خارجی 

است.
دیگر  از  را  تاریخی  اماکن  ساماندهی  عدم  وی، 
گفت:  و  دانست  کشور  گردشگری  صنعت  مشکالت 
مجمع  رقابت پذیری  شاخص  گزارش  اساس  بر 
جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۷، ایران به لحاظ تعداد 
سایت های فرهنگی میراث جهانی حائز رتبه نهم در 
جهان است اما باید دید که این میراث تا چه اندازه 
در جذب گردشگر خارجی مورد استفاده قرار گرفته 
و یا تا چه میزان برای حضور افراد معلول و کم توان، 

مناسب سازی شده است؟.
در  گردشگری  صنعت  استانداردهای  داد:  ادامه  او 
ایجاب  به حقوق گردشگر،  احترام  و  مقیاس جهانی 
می کند که صنعت گردشگری کشور ما مسیر حرکت 
خود را تغییر دهد و فعاالن این بخش برای تحرک و 

پویایی آن تدابیری علمی اتخاذ کنند.
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»هفته نامه سراسری، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی«

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

تا  من  بگویم  بخواهم  اگر  نباشد  راحتی  اعتراف  شاید 
چند سال پیش، هیچ ایده ای راجع به محله ای به نام 
را  اسم  این  باری که  اولین  یعنی  نداشتم.  "اودالجان" 
تا در ذهنم هضم کنم  شنیدم، سکوتی طوالنی کردم 
آیا کال کلمه را درست شنیده ام یا نه؟! به خصوص که 
اولین بار آن را هم به شکل "اودالجون" بود که شنیدم. 
با خودت  را پیشتر نشنیده ای،  و خوب وقتی کلمه ای 
فکر می کنی آن "و" استفاده شده در این کلمه به شکل 
زبان  محاوره ای  اصول  طبق  یا  و  شده  گفته  درست 

فارسی، یک "الف" بوده که به "و" تبدیل شده است.
را می شنوی در جمعی که  این کلمه  وقتی هم که  و 
همه می دانند چیست و کجاست، اگر شخصیتی داشته 
باشی که خیلی برایش راحت نباشد که بپرسد این که 
آیا  و کجاست؟  نمی دانم چیست  و من  همه می دانید 
این که  یا  است؟  اسم خیابانی  واقعا یک محله است؟ 
خوردنی یا نوشیدنی ای، چیزی است؟؛ سکوت می کنی 

و از خیرش می گذری.
مشکالتی  چنین  این  با  که  زمانی  دانشگاه،  از  قبل  تا 
مواجه می شدم، چاره ای نداشتم که از یکی از والدینم 
شخصیت  فالن  یا  اتفاق  یا  کلمه،  این  که  بپرسم 
نمی کردم،  تنبلی  اگر  البته  گاهی  کیست.  یا  چیست 
و  می رفتم  داشتیم  خانه  در  که  معین  لغت نامه  سراغ 
مورد  در  راه  این  می فهمیدم.  را  لغاط  از  بعضی  معنی 
جواب  مشهور  بازیگران  یا  و  سیاسی  شخصیت های 
نمی داد. این جا بود که باید سراغ پدر و مامان می رفتم 
و ته وتوی قضیه را در می آوردم. یک مورد دیگر هم که 
مامان  و  پدر  البته  و  نمی شد  پیدا  لغت نامه  کتاب  در 
هم حوصله زیادی برایش نداشتند، ماجرای فرمول های 
وحشتناک ریاضی بود که حل کردن مساله های مربوطه 
سراغ  می شد  هم  جا  این  می کرد.  آسان  یا  سخت  را 
برادر رفت و از او خواست که کمکی در رفع مشکالت 

ریاضی کند. 
نبود.  این راحتی  به  از معلم هم که  ماجرای پرسیدن 
باید سواالت را یک جا یادداشت می کردم و زنگ تفریح 
اگر یکی از این بچه های نیمکت جلونشین وقت معلم را 
روحی  و  شرایط جسمی  خاطر  به  معلم  یا  نمی گرفت 
خودش نمی خواست زودتر به دفتر برود، گوشه ،کناری 
پیدایش کنم و سواالتم رابپرسم. اگر این لحظه برایم 
پیش نمی آمد، سوال کردن از معلم تبدیل به خاطره ای 
می شد برای آینده. از خیر سوال ها می گذشتم و برای 
تفریح به دیگر هم کالسان در حیاط مدرسه می پیوستم.

بعد از ورود به دانشگاه، پرسیدن سوال از پدر و مادر و 
برادر کار آسانی نبود. یعنی دیگر از آن ها انتظار نداشتم 
فرمول های عجیب وغریب استاتیک یا ترمودینامیک را 
استادان دانشگاه هم که مثل ماجرای معلمان  بدانند. 
مدرسه، اگر فرصتی بود گیرشان می انداختم. اگر نه که 
بعدها شیوه های  البته  می گذشتم.  از خیر سوال کردن 
این  از  بخشی  حل شدن  به  گروهی  درس خواندن 
سواالت کمک کرد. با این حال کم کم ورود به دنیای 

گسترده گوگل امری ضروری به نظر می رسید.
می کردم،  زندگی  خوابگاه  در  که  دانشگاه  اول  سال 
کافی نت هایی  صاحبان  به  را  "سرچ کردن"  محترم  امر 
می سپردم که برای انجام این کار پول اندکی می گرفتند 
اولین باری که  و کاّرت را راه می انداختند. یادم است 
درس  استاد  که  بود  زمانی  شدم،  آشنا  پیشه  این  با 
میکروبیولوژی، تحقیقی 3 یا ۴ صفحه ای از ما خواست. 
فرآیند  در  که  بود  مربوط  باکتری هایی  به  موضوع 
با  کنسروکردن غذاها ممکن بود زنده بمانند و همراه 
ماده غذایی پرس شوند. تعدادی اسم به ما داد و گفت 
راجع به این ها تحقیق کنید. من رفتم سراغ کتاب ها 
و جزوه هایی که مرتبط بود با این درس. توضیح درباره 
دو تا از باکتری ها را پیدا کردم و بقیه بی جواب ماند. 
الی منگنه سختی گیر کرده بودم. قطعا کاری از دست 
پدر و مادر ادبیات خوانده من بر نمی آمد. برادر هم که 

هیچ، تخصصش فقط در ریاضی بود. 
از  یکی  از  و  بزنم  دریا  به  را  دل  که  نداشتم  چاره ای 
از  را  نتیجه تحقیقاتش  دوستان هم کالسی بپرسم که 

خیلی  و  انداخت  اطراف  به  نگاهی  است.  آورده  کجا 
"دادم  گفت  می زند،  نامربوطی  حرف  که  انگار  سریع 
به کافی نت سیب که برایم انجام دهد". مشکل دو تا 
شد. حاال سوالی که برایم مطرح بود به قدرت کافی نت 
فراری،  پرسیدن  از  که  هم  من  برمی گشت.  سیب 
بغرنج چه کنم؟ نمی دانم در  تا مساله  این دو  با  االن 
نگاهم استیصال را دید یا قبال تجربه مشابهی داشت 
تحقیق  موضوع  کافی نت،  این  مدیر  داد  توضیح  که 
تحویل  تایپ شده  را  نتیجه  بعد  روز  دو  و  می گیرد  را 
می دهد. این که تایپ شده تحویل می دهد خیلی آپشن 
مهمی بود. آن روزها شغل تایپیستی برای خودش ارج 
انجام دهد. حاال  نبود  بلد  قربی داشت که هرکسی  و 
یک آقا، آن هم مدیر کافی نت سیب، نه تنها ماجرای 
باکتری ها را می توانست پیدا کند، بلکه آن ها را تایپ 

می کرد و تحویل می داد.
از سال بعد، وقتی که در خانه سکونت داشتم، استفاده 
حد  تا  را  مشکالت  "دایل آپ"  اینترنت  و  کامپیوتر  از 
که  موضوعی  هر  بار  این  خودم  کرد.  حل  زیادی 
البه الی  در  را  می کردیم  تحقیق  باید  دانشگاه  برای 
صفحه های گوگل جستجو می کردم تا به جوابی برسم. 
هرچند برایم کار راحتی نبود، اما پیشرفتی بود. والبته 
بودم.  دیگران خالس شده  از  پرسیدن  دردسرهای  از 
در نهایت هم کافی بود مطلب را روی فالپی بریزی و 
ببری به همان آقای کافی نت سیب بدهی و پرینت آن 

را تحویل بگیری. این پرینت قطعا که تایپ شده بود.
این ها سابقه من بود از ندانستن، نپرسیدن و به گوگل 
اعتمادکردن. سال ها بعد زمانی که اینترنت ها پیشرفت 
دائمی  اینترنت  هم  همراه  تلفن های  روی  و  کرد 
داشتیم، دیگر مشکالت نفهمیدن و نپرسیدن من حل 
شد. همان موقع که چیزی را می شنوم، توسط گوشی 
در اینترنت سرچ می کنم و اطالعات سریعی به دست 
می آورم تا در آن لحظه کارم بگذرد. حاال اگر موضوع 
به آن می خوانم و  باز هم راجع  بعدا  بود،  خیلی مهم 
اگر در حد یک گپ وگفت معمولی بود، بعدی برایش 

وجود ندارد.
آن روز ماجرای اودالجان هم همین اتفاق افتاد. یعنی 
در همان لحظه ای که نفهمیدم موضوع بحث چیست، 
سعی کردم از اینترنت استفاده کنم تا این مشکل هم 
مثل بقیه رفع شود. مشکل این جا بود که حتی درست 
نمی دانستم دیکته این کلمه چیست. سعی داشتم به 
شکل های مختلفی آن را بنویسم تا باالخره توضیحی 
پیدا کنم که یک نفر از من پرسید "مگه نه؟". سرم را 
از گوشی باال آوردم و صفحه موبایل را خاموش کردم 
مرا  که  فردی  به  بوده ام.  دنبال چه چیزی  ندانند  که 
مخاطب قرار داده بود خیره شدم و پرسیدم "چی مگه 
نه؟". و از این جا به بعد بود که اضطراب ندانستن این 
که اودالجان چیست یا کجاست در تک تک سلول های 
بدن من شروع کرد به رشد. در نگاه خیره ام نمی دانم 
برای  انتظار  به  عالقه ای  سوال کننده  فرد  که  بود  چه 

 -- ادامه جمله  به  و  نداد  نشان  از خودش  من  پاسخ 
من  از  وسط  این  هم  نه" ای  "مگه  یک  که  نظریه اش 

پرسیده بود، پرداخت.
و روان  مایه عذاب روح  بود  اودالجان شده  این  دیگر 
تا جستجویی سطحی  شد  فرصتی  باالخره  من. شب 
و  بیشتر  می خواندم  آنچه  و  دهم.  انجام  اینترنت  در 
یک  مثال  می کرد.  تقویت  را  چشمانم  تعجب  بیشتر 
به  خود  مخیالت  در  حال  به  تا  "آیا  که  خواندم  جا 
شد  آغاز  کجا  از  تهران  که  کرده اید  فکر  موضوع  این 
عودالجان  کجاست؟  تهران  قدیمی  محله   اولین  یا  و 
که  است  تهران  محله های  کهن ترین  از  اودالجان  یا 
محله   این  برمی گردد.  قبل  سال  به ۴۰۰  آن  پیشینه   
بسیار قدیمی و کهن بیش از ۱۵۰ هکتار وسعت داشته 
و جمعیت بیش از ۲۱ هزار نفر در آن سکونت دارند. 
عودالجان از سمت شمال به خیابان امیرکبیر، از غرب 
به خیابان ناصرخسرو، از شرق به خیابان سیروس و از 
محله   سه  و  است  شده  محدود  خرداد   ۱۵ به  جنوب 
در  را  یحیی  امام زاده  و  خسرو  ناصر  پامنار،  معروف 
عود  دو قسمت  از  عودالجان  تسمیه  برمی گیرد. وجه 
راستای  در  که  در محله ای  قرارگرفتن  یعنی  و الجی 
معنی  به  اودالجان  یا  و  دارد  قرار  عطاری  دکان های 
تشکیل  می شود  تقسیم  آنجا  در  نهر  آب  که  مکانی 
اعیان نشین  مناطق  از  عودالجان  محله ی  است.  شده 
تهران در دوره قاجار بود که اشخاص سرشناسی چون 
قوام الدوله، مدرس، امیرنظام، ملک الشعرا، عزالدوله در 

این محله می زیستند....."
این که اودالجان قدیمی ترین محله تهران است و من 
جا  آن  را  پایم  هرگز  شده ام  متولد  شهر  این  در  که 
نگذاشته ام به اندازه کافی برایم عجیب بود تا این که 
این محله  برای گشتن  به وفور تورهایی  متوجه شدم 
تاریخی "و احتماال جذاب- وجود دارد که من با این که 
راهنمای گردشگری هستم هیچ وقت لیدر این چنین 
تورهایی نبوده ام؟ این که اودالجان محله ای زنده است 
و هنوز آدم ها در آن جا زندگی می کنند و در عین حال 
کوچه پس کوچه هایی تاریخی دارد نشان می دهد که 
چه قدر پیشتر باید می دانستم که آن جا کجاست و چرا 

از دستم در رفته است؟
اولین  در  گرفتم  تصمیم  اودالجان،  ماجرای  از  بعد 
فرصت یکی از تورهای یک روزه تهران گردی با تمرکز 
بر اودالجان را بخرم و باالخره راز این کلمه -- محله 

عجیب را پیدا کنم.
 اتفاقی که البته در عمل افتاده است،این است که پس 
از گذشت بیش از ۵ سال از روزی که دلم می خواست 
هنوز  من  و  می گذرد  باشم  داشته  اودالجان  به  توری 
نتوانسته ام این محله را ببینم. البته حداقل به اندازه ای 
سطحی می دانم که کجاست و این را هم می دانم که 
یک روزبه  زودی به آن جا خواهم رفت؛ با این حال، 
طور  به  برایم  هم  گوگل  با  حتی  "اودالجون"  معمای 
کامل رفع نشد و باید به شکلی سنتی به دیدارش بروم!

اودالجان را کجا پیدا کنم؟


