
نگاه به همسایگان و شرق است
ایلنا -- مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران اظهار 
داشت: هرچند صحبت از این موضوع در حال حاضر زود 
است اما در آینده باید از طریق مذاکره با اتحادیه اوراسیا به 

تعادل بخشی در تعرفه ها برسیم.
مهدی میراشرفی در مورد نقش گمرک کشور در تجارت 
با اتحادیه اوراسیا گفت: در حال حاضر گمرک ۱۰برنامه 
از  استفاده  دنبال  به  که  کسانی  برای  مشوق  صورت  به 
چون  است  گرفته  نظر  در  هستند  ترجیحی  تعرفه های 
رویکرد ما در تجارت، تنوع سازی شرکای تجاری و نگاه 
به همسایگان و شرق است، بنابراین قصد داریم از امکانات 

موجود به نحو احسن استفاده کنیم.
وی ادامه داد: در تجارت با ۵ عضو اتحادیه اوراسیا بیش از 
۸۰ درصد تجارت این کشورها و کمتر از ۳۰ درصد صادارت 
ما مشمول تعرفه ها شده است. خوشبختانه این ۸۰ درصد که 
به ایران صادارت می شود عمدتا کاالهای اساسی و مواد اولیه 
صنایع هستند که از این زاویه امکان خوبی محسوب می شود.

باید  آینده  سال   ۳ در  البته  کرد:  تصریح  میراشرفی 
در   بخشی  تعادل  سمت  به  تا  شود  انجام  بررسی هایی 
تعرفه ها حرکت کنیم، هرچند صحبت از این موضوع در 
حال حاضر زود است اما در آینده باید از طریق مذاکره با 

اتحادیه اوراسیا به تعادل بخشی در تعرفه ها برسیم.
رئیس کل گمرک ایران در مورد استفاده از پلمب هوشمند 
در حمل و نقل جاده ای گفت: نزدیک به دو ماه است که 
از پلمب هوشمند یا الکترونیک با تراشه های RFID برای 
محموله های داخلی و خارجی استفاده می کنیم که در مبادی 
این  البته  این تراشه ها خوانده می شوند.  ورودی و خروجی 
برنامه قسمتی از کنترل غیرمحسوس ما است و در ماه های 
اضافه  شبکه  این  به  که  آنتن هایی  سایر  خریداری  با  آتی 
می شوند، امیدواریم تمام راه های ترانزیتی کشور را زیر پوشش 
RFID ببریم تا محموله های داخلی و خارجی رصد بشوند.  
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سالمت باشیم
آرامش می خواهید؟ از این میوه 

کشور؛نوش جان کنید! ] ِبه [ غرب  و  شمال  روزهای  این  وضعیت 

مانده ها! راه  در 
پژوهش

تبلیغات و رسانه 
تکه ای از من تکه ای از زمین

من مائده هستم، و زندگی 
عادی را حق خود می دانم

درخواست »بنزین سفر« 

کافه شهر
فریدریش نیچه

۲میلیارددالرحجم تجارت 
روسیه با ایران
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دو کلمه حرف ورزشی

شادکامی ها و ناکامی های 
فوتبال

گردشگری برای همه
سفرتان خوش خاطره شود

تولیدات نشر معیار      سرمقاله
کتاب های گیالس 

ویژه ی کودکان
 

لطفا برای سفارش با شماره ی 09301837148 
تماس حاصل فرمایید

»مدیر مسوول«

"آن ها" می گویند" و 
این ها نمی شنوند!

غافلگیری سنت نهادهای اجرایی 
ماشده است! یعنی این غافلگیری فقط ویژه شهر تهران و 
شهرداری تهران نیست بلکه باتوجه به حوادث طبیعی و 
تغییرات آب و هوایی، یک امر جا افتاده سراسری است. شاید 
با توجه به بارش هایی که در روزهای اخیر و ضعیت شمال 
و غرب کشور را دگرگون کرد و مردم بسیاری غافلگیرانه 
بتوان گفت  توفان درآمدند،  و  برف  اسارت  به  در جاده ها 
تقریبا  ما مردم هم سرایت کرده است،  به  که غافلگیری 
می شود پذیرفت که اطالع رسانی درباره دگرگونی آب و 
هوا و شدت آن، به خوبی از سوی نهادهای ذی ربط صورت 
گرفت اما ظاهرا رسانه مورد اقبالی وجود نداشت که مردم 
این اطالعات را بدست آورند و در سفرهای کوتاه و بلند 
بودند  را دریافت کرده  یا اطالعات  بهره گیرند  از آن  خود 
ولی خطر را جدی نگرفته اند! برای صحت این ادعا همان 
بس که مسوولی گفته بود حدود هشتاد درصد اتومبیل هایی 
که در راه مانده اند فاقد وسایل ایمنی الزم از جمله زنجیر 

چرخ بوده اند!
که  بعیداست  هرصورت  به  ولی  هست  ممکن  که  البته 
شخصی آگاهانه و عامدانه با همراه نداشتن وسایل ایمنی، 
جان خود و نزدیکانش را به خطر انداخته و اتومبیل بدون 
تجهیزات را در جاده اندازد. این اتفاق می رساند که منابع 
اطالع رسانی مسووالن و منبع کسب اطالع این قشر از مردم 

جامعه متفاوت است. آن ها می گویند و این ها نمی شنوند!
و  مردم  میان  ارتباط  در  نقصان  و  ضعف  تنها  این  البته 
دستگاهای اجرایی نیست. وقتی به کمک رسانی های بعد از 
حادثه هم توجه می کنیم، می بینیم با همه بسیج کردن های 
بایدپیش  که  چنان  آن  کار  اداری،  نیروهای  و  سازمان ها 
نمی رود! مساله این نیست که دستگاه های اجرایی خدای 
ناکرده کم کاری دارند بلکه در هر حادثه غیر مترقبه ای شما 
هرچند نیروها و تجهیزات اجرایی داشته باشید کم می آورید 
چون نیروها و امکانات برای شرایط عادی تجهیز شده اند و 
در وضعیت غیرعادی -- مثل این تغییرات آب و هوایی، 
بایستی از نیروهای کمکی سود برد و بنظر می رسد در حال 
حاضر جای بیشتر این نیروها در امداد رسانی هاخالی است.

آینده ایران 
بسیار 

تماشایی 
است

نگاه به 
همسایگان
 و شرق 

است

محسن رنانی؛



بالهنگ
بالهنگ میوه مرکباتی است و اغلب در آسیا، آمریکای 

مرکزی و جنوبی و کشورهای مدیترانه کشت می شود.
▪ در رفع نفخ معده و هضم غذا موثر است.

▪ بالهنگ برای تقویت قلب و کبد مفید است.
▪ دم کرده پوست خشک شده این میوه برای ترشح صفراوی 

مفید است و جویدن آن خوشبو کننده دهان است.
▪ قراردادن گوشت سفید خشک شده آن در البه الی لباس ها 

مانع بید زدن آن ها می شود.
▪ مالیدن روغن بالهنگ برای رفع بی حسی، فلجی، سیاتیک، 

امراض عصبی، درد کلیه و مثانه مفید است. 
▪ جویدن پوست این میوه باعث خوشبو شدن دهان می شود.

▪ تخم بالهنگ ضد تب است و برای از بین بردن کرم روده ای 
مفید می باشد. 

▪ این میوه خنک کننده و آرام بخش است.

سهم بیماران از هزینه 
بیمارستان های دولتی

 
معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  

گفت: ۹۰ درصد هزینه های بیماران در بیمارستان های دولتی 
پرداختی  و سقف  بهداشت می پردازند  وزارت  و  بیمه ها  را 
بیماران حداکثر ۱۰درصد و بیماران ارجاعی از بیمارستان های 

دیگر پنج درصد است.
قاسم جان بابایی در نشست خبری در محل وزارت بهداشت 
خارج  به  بیمار  فرستادن  حق  بیمارستانی  هیچ  افزود: 
بیمارستان برای دارو و تجهیزات پزشکی را ندارد و اگر چنین 

تخلفی گزارش شود با متخلف برخورد می شود.
بیمارستان ها در خرید  این که هزینه  برای  ادامه داد:  وی 
تجهیزات پزشکی کاهش پیدا کند، قرار بر این است که این 
تجهیزات به صورت متمرکز توسط هیات امنای ارزی وزارت 
بهداشت خریداری شود تا هم هزینه ها کاهش یابد و هم بدون 

اعمال نظر افراد تجهیزات با کیفیت خریداری شود.
را هم  این خبر خوش  معاون درمان وزیر بهداشت گفت: 
بدهیم که تولید تجهیزات سرمایه ای بزرگ مثل سونوگرافی، 
اکو، سی تی اسکن، رادیوتراپی حتی ام آر آی به دست نخبگان 
مجوز  با  و  تولید شده  بنیان  دانش  در شرکت های  کشور 
سازمان غذا و دارو بیمارستان های کشور از این محصوالت 

ایرانی خریداری می کنند.
آمریکا در مواردی مثل  داد: گر چه تحریم های  ادامه  وی 
داروی بیماران »ام پی اس« که تولید آن در انحصار شرکت های 
آمریکایی است مشکالتی را به وجود آورد، اما راه اندازی هیچ 
بیمارستانی به خاطر تحریم ها متوقف نشده و عقب نیافتاده 
است و ۹۰ درصد تجهیزات بیمارستان ها از تولیدات داخل 
تامین می شود و ۶۶ بیمارستان جدید بدون وابستگی به خارج 

در حال احداث است.
جان بابایی گفت: هشت هزار تخت بیمارستانی در قالب ۶۶ 
بیمارستان در حال احداث است که ۴۰ بیمارستان آن جدید 
و بقیه طرح توسعه بیمارستان های جایگزین بیمارستان های 
فرسوده است. در قالب این مراکز ۱۵۰۰ تخت بیمارستانی 
در مناطق محروم و شهرهای فاقد بیمارستان استان تهران 
احداث می شود و همه این بیمارستان ها که اغلب در مناطق 
محروم هستند حداکثر اوایل سال آینده به بهره برداری می 
مراکز  در  ایجاد ۱۰۰ تخت سوختگی جدید  از  رسند.وی 
استان ها خبر داد و گفت: اکنون همه مراکز استان ها بخش 
مخصوص بیماران سوختگی دارند. سه هزار تخت مراقبت 
ویژه نیز از ابتدای طرح تحول سالمت ایجاد شده است و 
توسعه تخت های کودکان نیز در استان هایی که مرگ و میر 

کودکان و نوزادان بیشتر بوده انجام شده است.
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"به" سرشار از ویتامین های A و B و C و هم چنین قند و 
پپتین است. "به" رسیده، دارای طبیعتی معتدل است، در حالی 

که دانه آن یا همان "به " دانه، طبیعتی سرد و تر دارد.
-- "به" تقویت کنده قلب است.

-- ادرار آور است.
-- نرم کننده سینه است.

-- خونریزی را بند می آرود.
-- "به" ترش مسهل است.

-- "به" ترش برای تنگی نفس مفید است.
-- "به" ترش استفراغ را بند می آورد.

-- "به" بهترین و مفید ترین میوه برای مسلولین است.
-- خوردن میوه "به" در پیشگیری از سکته مغزی و قلبی کمک 

موثری می کند.
-- ترشح زیاد بزاق دهان را اعتدال می بخشد.

-- مصرف این میوه به صورت مربا نیز در درمان رماتیسم موثر 
است.

-- استفاده از این میوه در درمان کلسترول، تصلب شرایین و 
ترومبوز خونی موثر است.

-- خونریزی از رحم را متوقف می کند.

-- اثر مفید روی بواسیر درد .
-- "به"، میوه ای سرشار از تانن است که در معالجه اسهال و 
ورم روده بزرگ خیلی مؤثر است. به این منظور می توان ۴۰ تا 
۵۰ گرم "به" را خرد کرده و مدت ۱۵دقیقه در یک لیتر آب 

جوشانده و مصرف کنید.
-- اگر "به" را قطعه قطعه کنید و در آب بجوشانند، جوشانده ای 
مقوی به دست می آید که در عین حال، قابض است و در مواردی 

که عمل هضم به زحمت صورت می گیرد، مصرف می گردد.
این جوشانده در معالجه اسهال های سبک، که بر اثر بی حالی 
و تنبلی روده ها پیدا می شود و هم چنین برای معده و روده ها، 

فوق العاده فایده دارد.
-- اگر آب "به" را بگیرید و هم وزن آن شکر اضافه نمایید و 
بجوشانید تا به قوام آید، شیره ای به وجود می آید که در معالجه 

ورم شدید امعاء، بسیار مؤثر است.

-- "به"، دارای ویتامین  آ هست که در تجدید جوانی نقش دارد 
و هم چنین در تعادل اعصاب، مهم است.

-- خوردن آن افسردگی و وسواس را از بین  می برد و نشاط 
آور است.

-- "به" برای تقویت اعمال معده، مفید است.
-- خوردن "به" و فرآورده های آن ، میل به خاک و ِگل خوردن 

را بر طرف می کند.
-- خوردن "به"، عرق بدن را خوش بو می کند.

-- خوردن روغن "به" )آب "به" + نصف مقدار روغن زیتون را 
بجوشانید( برای درمان اسهال مزمن، خلط خونی، ورم کبد و 

زخم معده و روده مفید است.
--شربت "به " لیمو، حرارت بدن را فرو می نشاند.

• مصرف به در بارداری 
-- خوردن "به" و فرآوده های آن مانع انداختن جنین زن ها 
می شود. )باعث تقویت رحم می  شود( در گذشته به زنان باردار 
توصیه می شد برای این که کودکشان زیبا شود، روزانه یک عدد 

میوه »به« مصرف کنند.
مصرف میوه به در دوران بارداری تاثیر بسیار زیادی در کاهش 

میزان تهوع ناشی از بارداری در زنان دارد.

 --- نیم نگاه ---

آرامش می خواهید؟ از این میوه نوش جان کنید! ] ِبه [
سالمت باشیمگرد آوری و تنظیم: مریم نباتی  با خوراکی ها از خود محافظت کنیم
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 --- نیم نگاه ---

میزبان رقابت های روئینگ 
قهرمانی آسیا

قهرمانی آسیا در سال  روئینگ  رقابت های  میزبان 
۲۰۲۰ مشخص شد و ورزشکاران این رشته باید در کشور 
هند باهم رقابت کنند. این مسابقات ۲۸ آبان تا اول آذر 
و  می شود  برگزار  هند  بوپال  شهر  میزبانی  به   ۹۹ سال 
رقابت  به  این شهر  باید در  قاره کهن  روئینگ  قهرمانان 

بپردازند.
دوره گذشته رقابت های روئینگ قهرمانی آسیا )۲۰۱۹( 
به میزبانی کره جنوبی برگزار شد و ورزشکاران این رشته 
اردیبهشت ماه سال آینده نیز در همین کشور برای کسب 

سهمیه المپیک ۲۰۲۰ پارو خواهند زد.
پیش از این چین نیز به عنوان میزبان رقابت های جوانان 
آسیا در سال ۲۰۲۰ انتخاب شده بود. رقابت های روئینگ 
قهرمانی جوانان آسیا ۳۰ مهر تا ۴ آبان ۱۳۹۹ به میزبانی 
کشور چین و شهر پکن برگزار می شود.میزبان رقابت های 
جوانان آسیا در سال ۲۰۱۹ به میزبانی تایلند برگزار شد.

تیم ایران قهرمان رقابت های 
وزنه برداری 

تیم ملی وزنه برداری ایران با کسب ۴۶۶ امتیاز به 
مقام قهرمانی پنجمین دوره رقابت های وزنه برداری جام 

فجر یادواره »جهان پهلوان نامجو« در رشت شد.
در دسته ۱۰۹ کیلوگرم علی هاشمی با مهار وزنه ۱۷۳ 
 ۱۶۰ وزنه  مهار  با  امیرحقوقی  و  طال  نشان  کیلوگرم 
کیلوگرم و جونیور از کامرون با مهار وزنه ۱۵۶ کیلوگرمی 

به ترتیب نشان های نقره و برنز را کسب کردند.
 ۲۱۵ وزنه  مهار  با  هاشمی  نیز  ضرب  دو  حرکت  در 
وزنه  مهار  با  و حقوقی  این حرکت  نشان طال  کیلوگرم 
 ۲۰۲ وزنه  مهار  با  نیز  عراقی  سلوان  و  کیلوگرم   ۲۰۳

کیلوگرم به ترتیب نشان های نقره و برنز کسب کردند.

در مجموع حرکات یک ضرب و دو ضرب، هاشمی با ثبت 
رکورد ۳۸۸ کیلوگرم به سومین نشان طال و حقوقی با 
ثبت رکورد ۳۶۳ کیلوگرم و سلوان با ثبت رکورد ۳۵۲ 
کیلوگرم به ترتیب نشان های نقره و برنز را کسب کردند.

،در حرکت یک ضرب »علی  در دسته +۱۰۹ کیلوگرم 
و  طال  نشان  کیلوگرم   ۲۰۱ وزنه  مهار  با  داوودی« 
و  کیلوگرم   ۱۸۰ وزنه  مهار  با  ارمنستان  از  »سیمون« 
»تولیفسن« از نروژ با مهار وزنه ۱۵۰ کیلوگرم به ترتیب 

نشان های نقره و برنز دست یافتند.
 ۲۴۰ وزنه  مهار  با  »داوودی«  ضرب  دو  حرکت  در 
 ۲۳۰ وزنه  مهار  با  »سیمون«  و  طال  نشان  به  کیلوگرم 
به  کیلوگرم   ۱۸۰ وزنه  مهار  با  »تولیفسن«  و  کیلوگرم 

ترتیب به نشان های نقره و برنز دست یافتند.
»علی  نیز  دسته  این  حرکات  مجموع  در  است  گفتنی 
و  طال  نشان  به  کیلوگرم   ۴۴۱ وزنه  ثبت  با  داوودی« 
ثبت  با  تولیفسن  و  کیلوگرم  وزنه ۴۱۰  ثبت  با  سیمون 
را  برنز  و  نقره  نشان های  ترتیب  به  کیلوگرم   ۳۳۰ وزنه 

کسب کردند.
با  ایران  وزنه برداری  ملی  تیم  رقابت ها  این  پایان  در 
ثبت رکورد ۴۶۶ امتیاز به مقام قهرمانی دست یافت و 
تیم های عراق با ۲۴۵ امتیاز و اندونزی با ۲۴۱ امتیاز به 

ترتیب به مقام های دوم و سوم دست یافتند.

دو کلمه حرف ورزشی

البته  صد  و  پرطرفدار  ِورزِش  دور  دور،  همچنان؛   ■■
پرحاشیه فوتبال است! در روزهای اخیر چهار تیم باشگاهی 
ایران که در بازی های تیمی باشگاه های آسیا حضور دارند با 
حریفان خود به رقابت پرداختند. یک برد، یک تساوی و دو 

باخت نصیب تیم های ایران شد.
برد سپاهان خوشحال کننده بود اما تساوی استقالل دور از 
انتظار و خب برای هواداران ناراحت کننده! و گرچه باخت 
امر نامیمونی هست لیکن باخت تیم شهرخودرو جنجالی 
حتی  را،  همه  پرسپولیس  قدر  تیم  باخت  اما  نکرد.  به پا 

غیرهواداران را متاثر کرد.
هرچند برد و باخت ها، همه بازتابی در جامعه و رسانه ها 
بیشتر مورد  الدحیل قطر  و  بازی پرسپولیس  داشت ولی 
نظر  و  بحث  از  در پی چکیده ای  قرارگرفت.  نظر  و  بحث 
کارشناسان منتقد، هواداران امیدوار و البته نفراتی از جبهه 

رقیب را در مورد این بازی می خوانیم:
١-- منتقدان

● بازیکنان بازی را رها کردند 
و دروازه باز شد

پیشکسوت  فنونی زاده  مرتضی 
 ۲ شکست  مورد  در  پرسپولیس 
بر صفر پرسپولیس مقابل الدحیل 
با  تیم قطری  اظهار داشت:  قطر 
یک  همان  در  میزبانی  به  توجه 

پیروزی  به  و  زد  و ۲ گل هم  آورد  زیادی  فشار  اول  ربع 
رسید. اگر بازیکنان باهوش تر عمل می کردند می توانستیم 

به الدحیل گل بزنیم.
است  گلزنی  راه های  از  یکی  دور  راه  از  شوت  افزود:  وی 
و  نوراللهی  مثل  شوت زنی  بازیکنان  هم  پرسپولیس 
این  یحیی  آقا  قطعاً  داشت.  ترابی  حتی  و  کنعانی زادگان 
چرا  نمی دانم  اما  است  کرده  گوشزد  آن ها  به  را  مطالب 
بازیکنان مدام توپ را روی دروازه سانتر می کردند که بن 
مهار  را  توپ  ها  این  راحتی  به  الدحیل  دروازه بان  و  عطیه 

می کردند.
زحمت  بازیکنان پرسپولیس  کرد:  تصریح  فنونی  زاده 
اول  گل  روی  و  نرسید  زورشان  اما  کشیدند  را  خودشان 

مرتکب اشتباه شدند و بازی را رها کردند وگل خوردیم.
●پرسپولیس به الدحیل بد باخت

بهنام ابوالقاسم پورپیشکسوت فوتبال ایران و پرسپولیس در 
خصوص باخت دو بر صفر پرسپولیس در هفته نخست گروه 
C لیگ قهرمانان آسیا مقابل الدحیل قطر گفت: پرسپولیس 
خیلی بد بازی کرد و همین موضوع هم باعث شد تا مغلوب 
میزبان شود. این تیم با ترس و دلهره وارد زمین شد و خیلی 

زود هم ضربه خورد.
که  بدی  باخت  داد:  ادامه  پرسپولیس  پیشین  مهاجم 

پرسپولیس کسب کرد برای این تیم گران تمام می شود.
به نظرم یحیی گل محمدی باید خیلی زود زنگ خطر را 
بشنود و تیمش را در فاصله اندکی که تا بازی دوم دارد آماده 
کند. سه امتیاز مهمی که این تیم از دست داد برای حضور 

در صدر جدول گروه اهمیت زیادی داشت.
تعویض های  وجود  با  پرسپولیس  چرا  که  این  درباره  وی 
تهاجمی که داشت به گل نرسید، تاکید کرد: الدحیل خیلی 
خوب تمام راه های نفوذ پرسپولیس را بسته بود. مالکیت 
توپ برای شاگردان یحیی بود اما آن ها در نیمه دوم موقعیت 
گل آن چنانی از روی طرح و برنامه ایجاد نکردند. این تیم 
الدحیل بود که خیلی خوب توانست بازی را مدیریت کند و 

به سه امتیاز برسد.
از  پرسپولیس  توانایی های  کرد:  خاطرنشان  پور  ابوالقاسم 
لحاظ بازیکن بسیار بیشتر از این دیدار است. مطمئنم آقای 
گل محمدی می تواند با بهره مندی از این بازیکنان نتایج 

بهتری را در لیگ قهرمانان آسیا بگیرد.
۲-- رقبا

▪ پرسپولیس را با شایستگی شکست دادیم
مدیر باشگاه الدحیل اذعان دارد که تیمش برابر پرسپولیس 

اذیت شد اما در نهایت با شایستگی به پیروزی رسید

به گزارش سایت عربی کوره، اسماعیل احمد مدیر باشگاه 
الدحیل گفت: در نیمه نخست بسیار خوب بازی کردیم و 
توپ و میدان را در اختیار داشتیم اما در نیمه دوم خوب 
نبودیم و حریف فشار آورد با این حال با شایستگی سه امتیاز 

را به دست آوردیم.
او ادامه داد: این پیروزی انگیزه بسیار خوبی برای بازی های 
نتایج  جاری  فصل  در  می خواهیم  بود.  خواهد  بعدی 
درخشانی به دست آوریم و به این آغاز خوب نیاز داشتیم. 

به  اما  انتظار ماست  بازی های سختی در  با وجود آن که 
امیدواریم  داریم.  اطمینان  داریم  اختیار  در  که  بازیکنانی 
از میدان خارج شویم  که در دیدارهای بعدی  هم پیروز 

تا بهترین فصل را در لیگ قهرمانان آسیا به ثبت برسانیم.
▪ برابر تیمی قوی و منظم به پیروزی رسیدیم

به گزارش الرای، عاصم مادبو هافبک دفاعی الدحیل یکی از 
بهترین های میدان بود تا جایی که سرمربی الدحیل لقب 

انگولو کانته را به او داد.
این بازیکن بعد از بازی گفت: خوشحالیم که توانستیم با 
یک بازی خوب به پیروزی دست پیدا کنیم. نمایش خوبی 
داشتیم و از نظر فنی سطح باالیی از خود نشان دادیم. از 
همان ابتدا نشان دادیم که به دنبال پیروزی و کسب سه 

امتیاز هستیم.
او ادامه داد: این پیروزی به راحتی به دست نیامد. می دانستیم 
که برابر تیمی قوی و سخت کوشش قرار خواهیم گرفت. 
باید برای پیروزی به خوبی آماده می شدیم و نهایت تالش 
خود را به کار می گرفتیم که خوشبختانه این گونه هم شد. 
با وجود آن که با یک تیم قوی و منظم بازی داشتیم اما به 

پیروزی رسیدیم. این پیروزی گام مهمی برای ما بود.
▪ پرسپولیس فشار زیادی روی ما آورد

»ادمیلسون جونیور« برزیلی ستاره تیم قطری در این بازی 
بود و موفق شد گل دوم تیمش را هم به ثمر برساند.

این در حالی بود که پیش از آغاز بازی حضور این بازیکن 
در دیدار برابر پرسپولیس به خاطر مصدومیت وی در ابهام 

قرار داشت.
این ستاره برزیلی، برتری تیمش برابر پرسپولیس را یک 
پیروزی خاص عنوان کرد و گفت: ما ابتدای بازی توانستیم 
عملکرد خوبی داشته باشیم و گام اول را محکم برداریم. هر 
چند حریف در نیمه دوم فشار زیادی روی دروازه ما آورد. 
این فشار برای ما خوب نیست چرا که هدف ما همیشه ارائه 
بازی مالکانه است. در مجموع این یک پیروزی مهم برای ما 
بود و سه امتیاز حساس را کسب کردیم که در ادامه راه در 

مرحله گروهی می تواند به ماکمک کند.
▪ عملکرد ما مقابل پرسپولیس رضایت بخش نبود

"خمیس السلیطی" نایب رئیس باشگاه الدحیل قطر گفت: 
عملکرد تیم رضایت بخش نبود اما مهم سه امتیاز بود که 
کسب کردیم بخصوص در این مرحله که تیم نیاز به امتیاز 

دارد.
وی ادامه داد: لیگ قهرمانان آسیا مسابقات راحتی نیست. 
در گروه ما تیم های بزرگی وجود دارد. الدحیل هم در لیگ 
قطر و هم در مسابقات آسیایی با چالش های زیادی مواجه 

است ولی به اعضای تیم خودمان اعتماد داریم.
۳-- امیدوارها

● فرصت جبران اشتباهات هست
حمید درخشان، سرمربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس در 
مورد شکست ۲ بر صفر پرسپولیس مقابل الدحیل گفت: به 
نظر من پرسپولیس بازی را خوب شروع نکرد و خط دفاع 
این تیم در دقایق ابتدایی مسابقه پراشتباه ظاهر شد. همان 

دو گل دقایق ابتدایی کافی بود تا 
پرسپولیس غافلگیر شده و نتواند 
خوب  بازی های  باید  که  آن طور 
البته  کند.  تکرار  را  خود  قبلی 
نباید غافل شویم که الدحیل بعد 
از زدن دو گل کاماًل عقب کشید 
و دلخوش به ضدحمالت بود. در 

مقابل پرسپولیس خیلی سخت توانست به دروازه این تیم 
نزدیک شود و برای خود موقعیت گل ایجاد کند.

مواجه  بسته حریف  بازی  با  وقتی  پرسپولیس  افزود:  وی 
شد سعی کرد توپ را به کناره ها ببرد، اما بازیکنان کناری 
این تیم در ارسال ها موفق نشان ندادند. حمالت این تیم از 
عمق هم خطرساز نبود و موقعیت آنچنانی نتوانستند برای 
مهاجمان خود ایجاد کنند. شاید اگر پرسپولیس در نیمه اول 
موفق به زدن یک گل می شد در نیمه دوم خیلی راحت تر 

می توانست به دروازه حریف قطری اش نزدیک شود.
کارشناس فوتبال کشورمان با تأکید بر این که پرسپولیس 
فرصت جبران این نتیجه را خواهد داشت، گفت: بازی با 
الدحیل سخت ترین بازی پرسپولیس در این گروه بود و دو 
تیم دیگر کیفیت این تیم را نخواهند داشت. پرسپولیس 
می تواند اشتباهات خود در بازی اول را در بازی های آینده 
انتقام این  الدحیل هم  با  جبران کند و در بازی برگشت 
و  باالست  پرسپولیس  تیمی  پتانسیل  بگیرد.  را  شکست 
را در  اقتدار خود  تیم  این است که  انتظار همه هواداران 
بازی های آینده نشان دهد. به شخصه به این پرسپولیس 
خیلی امیدوارم و اعتقاد دارم اگر ایرادات خود را برطرف 
کرده و شکل بازی اش را تغییر دهد می تواند نتایج خوبی را 

در آسیا کسب کند.
●...به یحیی زمان بدهید

پیشکسوت  پور  قاسم  ابراهیم 
عملکرد  درباره  کشورمان  فوتبال 
تیم در هفته نخست  کلی چهار 
باید  مجموع  در  داشت:  اظهار 
بگویم که عملکرد نمایندگان ما در 
هفته اول خوب نبود. یک برد، یک 
مساوی و ۲ باخت به دست آمد. 

پرسپولیس  شکست  درباره  کشورمان  فوتبال  پیشکسوت 
یا  رنو  سوار  وقتی  شما  کرد:  تصریح  قطر  الدحیل  مقابل 
ژیان هستی نمی توانی با پورشه یا بنز رقابت کنی. از لحاظ 
امکانات و هزینه ای که شده، این ۲ تیم قابل قیاس نبودند. 
الدحیل بازیکنان باکیفیت خارجی داشت که تفاوت را رقم 
زدند. با این حال فرق زیادی از لحاظ فنی وجود نداشت. 
پرسپولیس در نیمه دوم بسیارخوب کار کرد و می توانست 
کار را به تساوی بکشاند. نباید فراموش کنیم که تیم حریف 
هم بعد از زدن ۲ گل، بیشتر به دنبال اداره کردن بود تا این 
که گل های بعدی را به ثمر برساند. پرسپولیس هم مانند هر 
تیم دیگری نکات مثبت و منفی دارد و هر مربی نیز تفکر 
خاص خود را دارد.درست است که او در ایران بوده و سابقه 
نیاز به زمان دارد تا  بازهم  اما  کار در پرسپولیس را دارد 

تفکرات خود را در تیم پیاده کند.
● جبران شکست برابر الدحیل

بشار رسن  هافبک عراقی سرخ پوشان پایتخت بعد از بازی 
گفت: شروع بدی داشتیم و در همان ۱۵ دقیقه نخست دو 
گل دریافت کردیم که این به خاطر نبود تمرکز بود. در 
چنین شرایطی بازگشت به بازی سخت است چرا که برابر 
یک تیم بزرگ بازی می کردیم که در لیگ قطر صدرنشین 

است و در لیگ قهرمانان آسیا هم تجربه زیادی دارد.
او ادامه داد: در نیمه دوم تالش کردیم تا توپ و میدان را در 
اختیار بگیریم و فشار بیشتری به حریف آوریم. فرصت های 
داشتیم که از آن ها استفاده نکردیم. دفاع الدحیل هم شب 
خوبی را پشت سر گذاشت و اجازه نداد تا دروازه آن ها باز 
شود. تالش خواهیم کرد تا این شکست را در خانه جبران 
در  آزادی  ورزشگاه  در  همیشه  پرسپولیس  قدرت  کنیم. 

تهران است.

شادکامی ها و ناکامی های فوتبال
سیاوش بهبود ی
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نمایشگاه گردشگری و صنایع 
دستی

 
پویا محمودیان معاون صنایع دستی کشور در نشست 
بین المللی  نمایشگاه  برنامه های سیزدهمین  خبری اعالم 
گردشگری و سی و سومین نمایشگاه ملی صنایع دستی 
باور  این  به  دادیم  انجام  که  مطالعاتی  طی  گفت:  تهران 
رسیدیم که دو نمایشگاه ملی صنایع دستی در طول سال 
در پایتخت برگزار شود. معاون صنایع دستی کشور بیان 
کرد: امسال نیزمکلف شدیم که نمایشگاه صنایع دستی را 
همزمان با نمایشگاه گردشگری برگزار کنیم و با توجه به 
ارتباط تنگاتنگ گردشگری و صنایع دستی، این دونمایشگاه 

با هم در تاریخ ۲۳ تا ۲۶ بهمن ماه برگزار می شوند.
محمودیان اعالم کرد:چهارلوح شهرهای جهانی ما و برند 
گردشگری کشور )سیمرغی که به دست صنعتگران صنایع 

دستی تولید شده است( هم رونمایی می شود.
گردشگری  معاون  تیموری،  ولی  خبری،  نشست  این  در 
کشور نیز گفت: با وجود ویروس کرونا همچنان گردشگری 
روزهای  شاهد  که  امیدواریم  و  دارد  را  خودش  رشد  ما 

پرنشاط عرصه گردشگری باشیم.
معاون گردشگری بیان کرد: ۹۸۵شرکت داخلی و ۴۳شرکت 
خصوصی از طرف ۵کشور در سیزدهمین نمایشگاه بین 
از  نیز  می کنند. ۱۸نمایندگی  شرکت  گردشگری  المللی 
طرف ۱۳کشور خارجی دیگر در این نمایشگاه حضور دارند.

وی افزود: امسال برای اولین بار تمبر یاد بودی آماده شد 
که در روز افتتاحیه نمایشگاه از آن رونمایی می شود. این 
تمبر، تمبر یاد بود نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی 

کشورمان است.
تیموری اظهار کرد: ما نمی خواهیم بگوییم که همه چیز 
گل و بلبل است. اگر همه کشورها از ویروس کرونا متاثر 
شدند،ما ۱۰تا۱۲اتفاق ناگوار را پشت سر گذاشتیم و به طبع 

گردشگریمان متضرر شد.
وی ادامه داد: ما شاهد لغو صد در صدی سفرها نبودیم.در 
خصوص گردشگران چینی هم، اگر گردشگری مبتال بود 
نمی توانست وارد کشور شود اما در غیر این صورت پذیرای 

گردشگر چینی هم خواهیم بود.

سفر۳۷میلیون زائر ایرانی به مشهد 
 

زائران  امور  هماهنگی  معاون  براتی  محمدصادق 
استانداری خراسان رضوی گفت: در ۱۰ ماهه اول امسال، 
۳۷ میلیون زائر وارد شهر مقدس مشهد شده اند و میزبان ۴ 

میلیون زائر غیرایرانی هم بوده ایم.
وی در»چهل و ششمین نشست ستاد هماهنگی خدمات 
سفر« با حضور نمایندگان دستگاه های مرتبط با موضوع 
سفرکه در سالن گلزار هتل الله برگزار شد،گفت: طی ۱۰ 
ماهه اول امسال حدود ۳۷ میلیون زائر وارد شهر مقدس 
از طریق  نفر  میلیون  تعداد، ۸  این  از  که  مشهد شده اند 
خطوط جاده ای، ۶ میلیون نفر از طریق ریلی، ۳ میلیون 
و ۸۰۰هزار نفر از طریق فرودگاه شهید هاشمی نژاد و ۱۸ 
این شهر سفر  به  با خودروهای شخصی  نیز  نفر  میلیون 
کرده و حدود ۴ میلیون زائر غیرایرانی در این مدت حضور 
داشته اند. وی ضمن اشاره به برنامه هایی که دراستان برای 
زائران پیش بینی شده ونیزبیان کمبودهاومشکالت،افزود: 
ما در استان خراسان رضوی ۱۴ کمیته زیر مجموعه ستاد 

هماهنگی خدمات سفر تشکیل داده ایم. 
براتی هم چنین درباره برگزاری طرح نوروزگاه ها در استان 
نوروزگاه«  »جشن  گذشته  سال  گفت:  رضوی  خراسان 
برگزار  آن کشور  خاک  در  ترکمنستان  کشور  همکاری  با 
شد ولی امسال ما میزبان این برنامه هستیم و از مقامات 
ترکمنستان و کشورهای همجوار برای این موضوع دعوت 
شده تا بتوانیم »جشن نوروزگاه« را در سال ۹۹ و در مرز 
باج گیران و لطف آباد برگزار کنیم.گل و بلبل است. اگر همه 
کشورها از ویروس کرونا متاثر شدند،ما ۱۰تا۱۲اتفاق ناگوار 

را پشت سر گذاشتیم و به طبع گردشگریمان متضرر شد.
وی ادامه داد: ما شاهد لغو صد در صدی سفرها نبودیم.در 
خصوص گردشگران چینی هم، اگر گردشگری مبتال بود 
نمی توانست وارد کشور شود اما در غیر این صورت پذیرای 

گردشگر چینی هم خواهیم بود.

گردشگری برای همهبهار ساد ات موسوی

■■ مسووالن مرتبط با گردشگری هماهنگی دستگاه های 
اجرایی کشوردر روزهای پرسفر را ضرورتی اجتناب ناپذیر 

برای مدیریت بهتر این ایام عنوان کردند.
چهل و ششمین نشست اعضای ستاد مرکزی هماهنگی 
تیموری معاون گردشگری  به ریاست ولی  خدمات سفر 
وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و رئیس ستاد مرکزی 
کانون  میزبانی  به  کشور،  در  سفر  خدمات  هماهنگی 

جهانگردی و اتومبیل رانی برگزار شد.
● برنامه ریزی برای نوروز

ستادمرکزی  اعضای  نشست  وشمین  چهل  ابتدای  در 
هماهنگی خدمات سفرکه در هتل الله برگزار شد، ولی 
اعضای ستاد  و ششم  نشست چهل  اهمیت  به  تیموری 
مرکزی هماهنگی خدمات سفر اشاره کرد و گفت: نزدیکی 
به ایام نوروز که بیشترین حجم سفرهای بین شهری را 
با خود خواهد داشت و افتتاح نمایشگاه صنایع دستی و 
گردشگری تهران به این جلسه اهمیت ویژه ای داده است.

از  خودداری  به اطالعیه های  اشاره  ضمن  تیموری  ولی 
این  ناجا گفت:  راهور  پلیس  سفرهای غیرضروری توسط 
شعار و اطالعیه با آرمان های ما سازگاری ندارد. معتقدیم 
سفر غیرضروری نداریم، دوست داریم کارهای ما مکمل هم 
باشند و آیا بهتر نیست به جای این که بگوییم به سفر غیر 

ضروری نرو یدبه هموطنان بگوییم مجهز به سفر بروند؟

● برای پلیس راهور امنیت سفر  هموطنان اولویت 
دارد

در ادامه جلسه سرهنگ عین اهلل جهانی معاون اجتماعی 
و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی کل کشور 
گفت: در اطالع رسانی های مربوط به ایمنی سفر رسانه ها 
نقش بسیار مهمی را در کاهش سوانح و حوادث دارند و 
یکی از این بخش های پراهمیت اطالع رسانی گسترده در 
باره اهمیت بستن کمربند ایمنی است، برای پلیس راهور 

امنیت سفر  هموطنان بر هر چیز اولویت دارد.
از  خودداری  به  مربوط  اطالعیه  درباره  داد:  ادامه  وی 
سفـرهای غیـرضروری سـال گذشته در روزهـای سـال 
بودیـم. سـوال  کشـور  در  گستــرده  سیل  شــاهد  نـو 
حوادثی  چنین  و  سیل  درگیر  نقاطی  اینجـاست وقتی 

هستند چرا نباید به سایر نقاط رفت.
در  امنیتـی  و  ایمنـی  تـرافیکـی،  اولـویت  سـه  مـا 
مسائل ترافیکی و سوانح و حوادث طبیعی داریم و به خاطر 
سالمتی هموطنان همواره بر این سه اولویت نگاه ویژه ای 

خواهیم داشت.
کلیه  از هموطنان خواسته ایم  ما  افزود:  سرهنگ جهانی 
اطالعات مربوط به سفر خود را از ۸۸۲۵۵۵۵۵۵ و سایر 

سامانه های رسمی کسب کنند.
وی هم چنین خطاب به مسافران گفت: لطفا راه هایی را که 
پلیس راهور بسته دور نزنید چون ممکن است دچار حادثه 
شده یا در کوالک و طوفان گرفتار شوید. مسافران عزیز 
در نظر داشته باشند سرعت مجاز همیشه سرعت ایمن و 
مطمئن نیست. شرایط جوی سرعت مطمئن خاص خود را 

می طلبد که لزوما همان سرعت مجاز نیست.
سرهنگ عین اهلل جهانی معاون اجتماعی پلیس راهور اضافه 
کرد: هر کدام از نهاد های عضو ستاد می توانند نقش مهمی 
را در تامین ایمنی مردم ارائه بدهند و هر کدام از ما باید 
روی حمل و نقل عمومی و تور های گردشگری توجه کنیم 
تا رانندگان اتوبوس و تمام سرنشینان کمربند های ایمنی 

را ببندند.

او افزود: همه افرادی که در حوادث واژگونی اتوبوس ها فوت 
شدند، کمربند ایمنی نبسته بودند. آمار ها نشان می دهد که 
بسیاری از تصادفات به خاطر خستگی و خواب آلودگی 

راننده ها بوده است.
نماینده نیروی انتظامی )پلیس راهنمایی و رانندگی( بیان 
کرد:در معابر لغزنده تاکید کنید که قبل از سفر، اطالعات 
مربوط به راه ها از هر طریق به دست مردم برسد. من به 
مردم توصیه می کنم به آنچه که سازمان های دخیل در سفر 
به آن تاکید می کنند، توجه داشته باشند و فاصله طولی با 

ماشین جلویی را رعایت کنند.
● سـامـانه های اطالعات سفــر و کاهش خطــرات 

گردشگری آفرود
در بخش دیگری از این نشست، حسین اربابی مدیرعامل 
کانون اتومبیل رانی و گردشگری به عنوان میزبان نشست، به 
نقش پراهمیت سامانه  ۰۹۶۲۹ در حوزه گردشگری اشاره 
کرد و گفت: این سامانه حدود۱۰ سال قبل راه اندازی شده 
است و تا امروز موفق شده خود را به عنوان سامانه ای جامع 
در سفر و گردشگری و در اختیار قرار دادن کلیه اطالعات 

مربوط به سفر معرفی کند.
وی در ادامه با اشاره به آمار ثبت تماس ها با این سامانه 
گفت: عمده ترین شکایات واصله از این سامانه مربوط به، به 
روز نبودن اطالعات سفر این سامانه است، تمام دستگاه های 
مرتبط با امورات سفر باید اطالعات خود را در این سامانه 

به روز کنند.
اربابی ادامه داد: بنا به دستور وزیر گردشگری، ما پایگاه 
این  کردیم.  اندازی  را راه   visitiran.ir رسانی  اطالع 
از اهمیت خاص  سایت رویدادی ملی و حاکمیتی است، 
بین المللی برخوردار است و تمام کشورهای جهان چنین 
سامانه ای را با اطالعات کاملی درباره گردشگری از مدت ها 

قبل راه اندازی کرده اند.
او افزود: ما در این سامانه ۳ نوع مخاطب از جمله مخاطبان 
بر  وبالغ  داربم  را  مردم  و  خدماتی  مخاطبان  سازمانی، 
۱۴۶ هزار تماس را در سال ۹۸ داشتیم. عمده تماس ها 
درباره راه ها بود و ما در طول سال های مختلف، افزایش 
این تماس ها را داشتیم. میانگین مدت زمان انتظار برای 
پاسخگویی بین ۵ تا ۱۲ ثانیه است. میانگین مدت پاسخ 
هم حدود ۷۵ ثانیه است. در خصوص شکایت ها نیز ۲هزار و 
۴۹۲ مورد در سال۹۸ داشتیم که ۳۳۵ مورد آن ها پاسخگو 

نبودیم.
مدیرعامل کانون اتومبیل رانی و گردشگری اظهار کرد: در 
نوروز ۹۹ نیز۳۰ نیروی انسانی دیگر را به نیرو های پاسخگو 
اضافه کردیم و امیدواریم که »۰۹۶۲۹« بیش از پیش در 

تابلو های تبلیغاتی دیده شود.
او ادامه داد: بیشتر اطالعات گردشگری در سایت معرفی 
شدند و امیدواریم که بتوانیم با سایت ویزیت ایران، سفر های 

مردم را تنظیم کنیم؛ گردشگران در این سایت می توانند 
اطالعات خوبی از حوزه گردشگری را به چند زبان بگیرند.

اربابی گفت: دستگاه های مختلف در خصوص شکایت ها 
پاسخگوی سامانه باشند و البته امدادخودرو از طریق سامانه 

»۰۹۶۲۹« یا »۱۴۲۳« در خدمت مردم است.
وی افزود: اپلیکیشن امداد خودرو به زودی به صورت وب 
سرویس را راه اندازی خواهیم کرد و این برنامه گام موثری 
در راه مقابله با تغییر قیمت های مربوط به سرویس خودروها 

یا امدادرسانی به خودروها در جاده ها خواهد بود.
در ادامه این نشست، برخی اعضای ستاد هماهنگی سفر با 
بیان انتقاداتی نسبت به مدیریت و برنامه ریزی تورهای آفرود 
و سافاری در کویرهای ایران نسبت به خطرهای این ورزش 
برای محیط زیست و اکوسیستم گیاهی جانواری کویر های 
ایران به اختصار و با ذکر مثالی گفتند: بسیاری خزندگان 
کویرهای ایران برای فرار از شرایط اقلیمی به زیر شن های 
کویر پناه می برند و تورهای افرود به مرور باعث فشردگی 
جانوارن  این  زندگی  تهدید  نتیجه  در  و  کویر  شن های 
می شود، ضمن این که بسیاری گردشگران این تورها در 

رعایت نظافت طبیعت کوشا نیستند.
اربابی در پاسخ به این پرسش ها و انتقادات گفت: مسائل 
محیط زیستی ذغدغه خود ما هم هست. در همین رابطه 
با همکاری سازمان محیط زیست ۱۶۰ منطقه شناسایی 
شد که در این میان ۴۰منطقه قابلیت آفرود داشت و ما با 
همکاری سازمان محیط زیست در حال برنامه ریزی روی 
این نقاط هستیم. برای عالقمندان به آفرود کالس های 
توجیهی داریم و بانک اطالعاتی آن ها نیز تشکیل شده است.

اربابی گفت: ما برای ایجاد اکوکمپ هایی که قابل استفاده 
آفروید ها است، تالش می کنیم و دائما با همکاری سازمان 
محیط زیست تالش می کنیم که الزامات محیط زیستی را 
رعایت کنیم. در برنامه رالی های سال آینده، تمام رالی هایی 
که در طبیعت برگزار می شوند موظف به رعایت الزامات 

محیط زیستی هستند.
●  لزوم رعایت ضروریات محیط زیست

درادامه این نشست هم چنین توحیدلو نماینده سازمان 
محیط زیست با اشاره به ساماندهی اتومبیلرانی با هدف 
جلوگیری از تخریب کویر ها و مرگ و میر حیوانات اقلیم 
کویر، گفت: به افراد عالقه مند به اتومبیل رانی به خصوص 

آفروید تاکید کنید که فقط یک مسیر را انتخاب نکنند.
● در پایان، معاون گردشگری کشوردر جمع بندی مباحث 
سلسله  از  نشست  ششمین  و  چهل  در  گرفته  صورت 
نشست های ستاد هماهنگی خدمات سفر گفت: ما امسال 

رادیو سفر را برای ایام نوروز خواهیم داشت.
معاون گردشگری کشور افزود:کمیته فرهنگ سازی هم باید 
فعال تر شود و همه تالشمان نیز این است که در زمینه 
معرفی فرهنگ درست سفر به مردم گام های مثبتی برداریم.

سفرتان خوش خاطره شود
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۲میلیارددالرحجم تجارت روسیه 
با ایران

 
 Igor( خبرگزاری تاس به نقل از ایگور مورگالوف
گزارش  روسیه  امور خارجه  وزیر  معاون   )Morgulov
داد؛با وجود شرایط چالش برانگیز خارجی، گردش مالی 
ایران  سال گذشته به ۲ میلیارد دالر  تجاری روسیه و 

افزایش یافت.
وی افزود: ما امیدواریم که توافق موقتی که هدف از آن 
تشکیل منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی 
روابط  گسترش  برای  را  بیشتری  انگیزه  است،  اروسیا 

دوجانبه ایجاد کند.

پیشتر، گمرک روسیه از افزایش تراز تجاری ایران و روسیه 
در ۶ ماه نخست سال ۲۰۱۹ خبر داده بود. بر این اساس، 
تراز تجاری دو کشور از دی ۹۷ تا تیر همان سال ۲۴.۶ 

درصد افزایش یافت و به ۱.۳۳ میلیارد دالر رسید.
در این آمار گفته شده است که میزان صادرات روسیه به 
ایران ۹۹۹.۳ میلیون دالر است که ۳۹.۹ درصد افزایش 
نشان می دهد و میزان صادرات ایران به روسیه نیز ۳۳۳.۷ 

میلیون دالر است که ۶.۲ درصد کمتر شده است.
روسی  رئیس  و  انرژی  نوواک وزیر  الکساندر  گفته  به 
اقتصادی  و  تجاری  همکاری های  مشترک  کمیسیون 
ایران و روسیه،  طی شش سال گذشته تالش های خوبی 
در همکاری های دو جانبه و منطقه ای صورت گرفت و 

روابط دو کشور در همه زمینه ها متحول شده است.

زیان ۵ میلیارد دالری به خطوط 
هوایی جهان

--ICAO( سازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی
ایکائو( در بیانیه ای پیش بینی کرد که به دلیل لغو پروازها 
شرکت های  خطوط  درآمدهای  کرونا،  شیوع  از  ناشی 
هواپیمایی در سه ماهه نخست سال ۴ تا ۵ میلیارد دالر 

کاهش یابد.
به گزارش رویترز، این سازمان که در مونترآل آمریکا واقع 
شده است، چند روز پیش و به دنبال افزایش حجم لغو 
در  کرونا  می رود  انتظار  که  کرد  اعالم  جهانی  پروازهای 
با ویروس واگیرسارس که در سال ۲۰۰۳ شیوع  مقایسه 
پیدا کرد، تاثیرات وسیع تری را بر بخش صنعت داشته باشد.

متحد  ملل  سازمان  به  وابسته  تخصصی  نهاد  ایکائوکه   
تمام  هواپیمایی  که حدود ۷۰ شرکت  کرده  است، اعالم 
پروازهای خود را با مقصد و مبدا چین لغو و ۵۰ شرکت 

دیگر فعالیت های خود را در این مسیر محدود کرده اند.
این اتفاق موجب کاهش ۸۰ درصدی ظرفیت شرکت های 
هواپیمایی خارجی برای مسافران از چین و بالعکس و هم 
توسط خطوط  پروازها  چنین کاهش ۴۰ درصدی حجم 

هوایی این کشور شده است.
ایکائو عالوه بر این پیش بینی کرده است که این احتمال 
وجود دارد ژاپن و تایلند در سه ماه نخست سال به دلیل 
کاهش مسافران چینی، به ترتیب ۱.۲۹ و ۱.۱۵ میلیارد دالر 

از عواید بخش گردشگری خود را از دست بدهند.

محسن رنانی؛

اتاق ایران -- محسن رنانی، اقتصاددان در گفت وگوی 
اخیر خود که در کانال تلگرامی اش منتشر شده، از آینده 
اجتماعی و سیاسی جامعه  اقتصادی،  ایران، فرصت های 
گفته است. او معتقد است: جامعه امروز ایران یک جامعه 
در  موجود  تحرک  و  انرژی  است.  اما شلخته«  »پرانرژی 
سپهر زیستی جامعه ایران، ریشه در برآمدن نسل جدید 
دارد. نسلی که در راه است، بسیار پرانرژی، ایدئولوژی گریز 
و واقع گرا است. یک نسل بسیار پرتقال، پر توقع، پرجوشش 
و عین حال در برابر سنت هایی که دوست ندارد، بسیار 
ویرانگر. وجود چنین نسلی در هر فضایی، باعث می شود 
که جنبش و ضربان انرژی به چشم ناظر بیرونی پررنگ 

به نظر برسد.
■■ مهمترین نکات این گفت وگو را در زیر بخوانید:

▪ »شلختگی« را هم از این زاویه می بینم که اگر نبود این 
شلختگی و بی نظمی در ساختارهای ما، این همه اخبار 
به  اختالس و بی انضباطی های مالی  و بحران های دیگر 
گوش نمی رسید. آن خبرها و بحران ها، معلول بی نظمی 
هم  بی نظمی هایش،  که  سیستمی  است.  سیستم  در 
ریشه در ساختار قانون اساسی دارد و هم ریشه در تفکر 
آموزشی   نظام  در  ُخردنگر حاکمانی که  و  غیرسیستمی 

حوزوی بالیده اند، نظام آموزشی که نگاه کالن ندارد.
▪ آینده قرار نیست که چنین بماند. به گمان من بیست   -  - 
سی سال آینده ایران بسیار تماشایی است. برای کسی که 
یا اهل رشد وجودی یا اهل رشد فکری یا حتی اهل تماشا 
و لذت بردن از تحوالت کشور باشد سال های دیدنی ای 
در پیش است.سال هایی که کاماًل با گذشته متفاوت است.

با  کشور،  کنونی  مدیران  آینده،  سال  چند  در  اگر   ▪
تصمیم های نادرست، ما را وارد جنگ، بحران های ویرانگر 
و یا تجربه های برگشت ناپذیر نکنند، ممکن است ما پنج 

شش سال آینده را هم با همین وضعی که امروز داریم 
از آن، عماًل  این است که پس  اما واقعیت  سپری کنیم 
نسل کاماًل جدیدی در جایگاه مدیریت و هدایت امور کشور 
مستقر می شود، نسلی که زاده و پرورده پس از انقالب است 
و پیامد تمام خطاهای سیاستی چهار دهه گذشته را با 

پوست و گوشت خود حس کرده است.
▪ نسل جدید، زمینی و عقالنی می اندیشد؛ جهان مدرن 
گسترش  خاطر  به  است؛  آگاه  بسیار  می فهمد؛  بهتر  را 
ابزارهای اطالعاتی و ارتباطی، قدرت اثرگذاری و کنترلش 
بر سیاست های نظام تدبیر و بر خطاهای آن شدیداً باال 
رفته است؛ ابزار کاماًل عملی برای نافرمانی از قوانینی که 
با طبیعت او نمی خواند را دارد؛ و در یک کالم، زندگی 
را عمیق تر درک می کند و زندگی را عمیقاً دوست دارد. 
چنین نسلی همه تالشش این خواهد بود که فضا را برای 

زندگی بهتر، مهیا کند و چنین خواهد کرد.
▪ نسل جدید به دو ابزار یا سالح مجهز است که نسل 
مجازی  شبکه های  نخست  نداشتند:  را  ابزار  دو  آن  ما 
غیر  و  روادار  اندیشه  دوم  و  ارتباطی جدید،  ابزارهای  و 

ایدئولوژیک.
▪ نسل جدید به سرعت ایده های بهتر، اندیشه های بهتر و 
روش های »جایگزین« را کشف می کند و جایگزین می کند. 
این نسل، اگر در فرآیند یک حرکت اقتصادی -- علمی 
-- اجتماعی احساس کند که نهادهای موجود همراهی 
به سرعت می تواند  ندارد،  مناسب«  و »همراه  نمی کنند 
جایگزین بیاید و فضا را برای خود باز کند. نسل جدید 
بن بست نمی شناسد؛ نه بن بست فکری و نه بن بست عملی. 
نسل ما نسل بن بست بود، نسلی که چشمش به بزرگان 
بود تا به پنجه تدبیر، بن بست ها و گره ها را بگشایند. اما 
این نسل بن بست نمی شناسد بنابراین نیازی به »بزرگان« 

ندارد و همین وجه امتیاز این نسل نسبت به نسل ماست.
▪ سالح دوم این نسل، »رواداری« است. نسل جدید مانند 
یا  یا همسفر  انتظار داشتیم دوست  نیست که  ما  نسل 
فرد همراهمان الزاما مثل خودمان باشد، یعنی همچون 
ما مذهبی باشد یا چپگرا باشد یا نوگرا باشد. این نسل 
می تواند با هر کس با هر عقیده ای کار کند و کنار بیاید 
به شرط آن که حقوق یکدیگر و قواعد بازی را رعایت 
کنند. این سازگاری و رواداری در نسل جدید هست که 
دو نفر برای رفاقت یا همکاری با هم، انتظار نداشته باشند 
دقیقا مانند هم فکر کنند یا مثل هم رفتار کنند یا مثل 

هم لباس بپوشند.
و  رسمی  به صورت  بی شماری  مدنی  نهادهای  االن   ▪
غیررسمی توسط زنان در حال شکل گیری است و زنان 
در بسیاری از عرصه ها میدان دار شده اند. از سوی دیگر 
این  با  و  شده اند  سیاسی  کنشگری  وارد  هم  نوجوانان 
جمعیت عظیم جوان که کشور ما دارد، این یک قدرت 

عظیم محسوب می شود.
▪ مقامات ما چون از یک دنیای سنتی پرتاب شده اند به 

عصر مدرن، این مهارت را ندارند. اما خوشبختانه جامعه 
ما به ویژه نسل جوان ما این مهارت را کم کم دارد تمرین 

و تجربه می کند.
قابلیت های  و  ویژگی ها  فرصت  ها،  دارای  هم،  جامعه   ▪
از  یکی  کند.  امیدوار  را  ما  می تواند  که  است  زیادی 
مهم ترین آن ها این است که جامعه ایران جامعه ای است 

که هنوز پر از چشمه های فضل یا همان َکَرم است.
جامعه  می بینم.  امیدوارانه  و  روشن  خیلی  را  آینده   ▪
بذرهای  از  انبوهی  که  می ماند  مزرعه ای  به  ما  امروز 

متنوع  مربوط به ُگل ها و درختان مختلف در زیر خاک 
آن مدفون شده است. حتی روی سطح مزرعه را خس  و 
خاشاک گرفته است و یک جاهایی هم کودهایی روی 
خاک است که فضا را متعفن کرده است. اما بارش هایی 
که نرم نرمک در گذشته رخ داده است، باعث شده تا این 
بذرها آرام آرام در زیر خاک جان بگیرند. اگر دقت کنیم 
در جاهایی از مزرعه نوک برخی از این جوانه بیرون زده 
است که همه سبز رنگ اند، اما کسی نمی تواند حس بزند 
که چه قدرت و تنوع و رنگارنگی شگرفی  در زیر این خاک 
در حال رشد و نمو است... این تصویری است که من از 

ایران امروز و فردای نه چندان دور ایران دارم.
▪ قدرت شنیدن، مهارت گفت وگو، قدرت تعامل مثبت، 
رواداری، مدارا، نقد عقالنی و اخالقی، قدرت عقب نشینی، 
از جمله مهارت های  این ها،  نظایر  و  مهارت عذرخواهی 
کشور  یک  مقامات  اگر  که  است  مدرن  دنیای  سیاسی 
و  یکپارچه  کشور  آن  مدیریت  سیستم  باشند،  نداشته 

منسجم و عقالنی عمل نخواهد کرد.
▪ باید اجازه بدهیم ذهن و روان جامعه اندکی آرام بگیرد، 
پی درپی نگرانی و استرس به جان جامعه نریزیم و جامعه 
را به سوی هیجان نبریم. در شرایط آرام و عقالنی است 
که اگر بحرانی اجتماعی یا اقتصادی یا سیاسی رخ داد 
و  کنند  میدان داری  می توانند  نخبگان  و  روشنفکران 
نگذارند آن بحران جامعه را رو به ویرانی ببرد. جامعه ما 
فقط فرصت می خواهد، زمان به نفع جامعه است زمان به 
نفع توسعه است؛ اقتدار سیاسی به سرعت در حال افول 
است و به زودی مجبور می شود در برابر خواست جامعه 
کرنش کند. پس اجازه بدهیم این فرایند مبارک با ناامید 
کردن مردم و هیجانی شدن آن ها بهم نخورد و متوقف 

نشود. به مردم فرصت آرامش بدهیم.
و  آرامش  با  و  برگردیم  عقالنیت  به  بخواهیم  ما  اگر   ▪
بدون خشونت یک افق گشایی و تغییر ساختار جدی در 
کشور ایجاد کنیم بدون حضور رهبری تقریباً امیدی به 
انجام این کار نیست. به عبارت دقیق تر این امر یا ممکن 
کشمکش های  به  می تواند  و  است  پرهزینه  یا  نیست 
درونی بینجامد. مساله من جمهوری اسالمی نیست، بلکه 
حفظ امنیت و تمامیت ارضی کشور است که در شرایط 
کنونی که ما در بیرون و درون با جنگ قدرت روبه رو 
هستیم، امکان این که در شرایط سخت و بحرانی کنونی 
بتوانیم تصمیمات عقالنی و جدی و ساختاری برای عبور 
از بحران بگیریم، با حضور رهبری احتمالش بیشتر است.

اسماعیل اسفندیارپورمجری طرح گندم وزارت جهاد 
مزارع گندم شهرستان  از  بازدید  در حاشیه  کشاورزی 
دهلران گفت: طرح افزایش ضریب خوداتکایی گندم در 
هکتار  میلیون   ۶ کاشت  برای  امسال  و  اجراست  حال 
شامل ۲ میلیون هکتار گندم آبی و چهار میلیون هکتار 

گندم دیم برنامه ریزی شده است.
در سراسر  اخذ شده  آمار  آخرین  اساس  بر  افزود:  وی 
کشور یک میلیون و ۹۷۰ هزار هکتار زمین برای گندم 
منظور  به  نیز  هکتار  هزار   ۳۰ و  میلیون  چهار  و  آبی 
فراتر  برنامه کشت  از  دارد که  کشت گندم دیم وجود 

رفته است.
اشاره  با  کشاورزی  جهاد  وزارت  گندم  طرح  مجری 

افزود: حجم  تاکنون  سال  اول  از  های خوب  بارش  به 
درصد   ۲۰ به  نزدیک  بلند مدت  دوره  از  ها  بارندگی 
برای  گندم  تولید  در  خوب  سال  نوید  و  است  بیشتر 

کشور خواهد بود.

شرایط  سایر  اگر  که  این  بر  تاکید  با  پور  اسفندیار 
گندم  تمام  تامین  به  خوشبین  شود،  فراهم  بازرگانی 
در  شد:  یادآور  هستیم،  کشور  داخل  در  نیاز  مورد 
بازدیدها از مزارع،به وضعیت کیفی آن ها از نظر رشد 
و نمو گیاه و عوامل خسارت زا --که در مراحل مختلف 
آگاهی  پیش  نگاه  با  بزند،  گیاه صدمه  به  است  ممکن 
اشراف کامل داریم.وی با اشاره به مشاهده زنگ زرد در 
بعضی از مزارع و سم پاشی آن ها افزود: عوامل خسارت 
زا تحت کنترل و نظارت هستند و دستور العمل های 
فنی در این زمینه در اختیار استان هاست و در صورت 
راه های مقابله  یا خطری،  آلودگی  مشاهد کوچکترین 

وجود دارد و در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.

آینده ایران بسیار تماشایی است

پیش بینی برداشت ۱۴ میلیون تن گندم در کشور
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در  رویکر  زمینه  در  مبحث  این  نخست  بخش  در 
سانه ای در قبال موضوع تبلیغات اشاره ای داشتیم که به 

ادامه آن می پردازیم:
۵ -- رویکرد رسانه ای  

کسب و کارها به صورت کلی می توانند دو رویکرد را برای 
انتخاب مناسب رسانه موردنظر اتخاذ کنند: 

الف -- رویکرد تمرکز رسانه ای 
ب -- رویکرد پراکندگی رسانه ای 

و  توان  تمام  کارها  و  کسب  رسانه ای  تمرکز  رویکرد  در 
بودجه ی تبلیغاتی خود را تنها صرف چند رسانه می کنند و 
از دیگر رسانه ها استفاده نمی کنند. این رویکرد عموما به این 
دلیل است که این کسب وکارها از اثر بخش بودن تمامی 
رسانه ها مطمئن نیستند و از طرف دیگر بیم دارند که این 
حضور پر رنگ در همه ی رسانه ها باعث شود مشتریان به 

اشتباه افتاده و از برند رقیب خرید کنند.  
در رویکرد پراکندگی رسانه ای، کسب وکارها بدون محدودیت 
و با بودجه ای سنگین در تمامی رسانه ها حضور پررنگی دارند 
و از همه آن ها استفاده می کنند. با توجه به تعدد و گوناگونی 
وسایل تبلیغاتی، کاربرد، تأثیر گذاری و هزینه ها، مسلماً مرحله 
انتخاب رسانه تبلیغاتی چندان کار آسانی نیست و انتخاب آن 

باید با دقت زیاد همراه گردد. 
لذا برنامه ریزان رسانه باید با بررسی متغیرهایی همچون 
عادت های رسانه ای مخاطبان هدف، ویژگی های کاال، پیام و 
هزینه از میان طبقات رسانه، رسانه مناسب را انتخاب نمایند.
توصیه بسیاری از کارشناسان در انتخاب رویکردپراکندگی 
باید  بازاریابی  در  موفقیت  برای  است که  این  بر  رسانه ای 
آمیخته ای از رسانه ها را به صورت هوشمندانه و باتوجه به 
ماهیت محصول و بودجه تبلیغاتی استفاده کرد ودراغلب 
کسب و کارها نمی توان فقط با تکیه بر یک روش بازاریابی 
به موفقیت دست یافت لذا تعصب در فرایند بازاریابی نقشی 
ندارد بلکه با استفاده از روش ها و رسانه های متنوع که هر یک 
دارای مزایای ویژه می باشند به موفقیت دست پیدا کرد و به 
اهداف تعیین شده بیشتری رسید. از طرفی دیگر با توجه به 
این که مخاطبان هدف در معرض رسانه های مختلفی قرار 
دارند با استفاده از آمیخته ای از رسانه ها می توان تبلیغات 
خودرا در معرض دید مخاطبان بیشتری قرار داد و در ذهن 
مخاطبان نقش بست. ترکیب چند ابزار تبلیغاتی باعث خواهد 
شد بتوانید پیام خود را به اشکال مختلف به مشتریان منتقل 
نمایید، ممکن است در یک روش تنها بتوانید متن را منتقل 
کنید و در روش دیگر عکس و نهایتا بتوانید ویدئو را منتقل 
کنید، ولی در صورت استفاده از آمیخته ای از رسانه، این 
قابلیت وجود دارد که تبلیغ خود را به اشکال مختلف و به 

مخاطبان بیشتر عرضه کرد.
ادامه دارد...

تهیه پرونده جهانی مقرنس با 
همکاری اسپانیا

نشست هم اندیشی حفاظت از اموال فرهنگی ملت ها 
خارجی،  کشورهای  سفرای  حضور  فرهنگی با  میراث  و 
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و سخنگوی این وزارتخانه، 

در سالن همایش های کتابخانه ملی برگزار شد.
سازمان  و  فرهنگی  محافل  در  همیشه  ایران  افزود:  وی 
البی  دنبال  هیچ وقت  چون  دارد،  خاصی  جایگاه  یونسکو 
سیاسی نبوده است. بخشی از پرونده های ما فرهنگی هستند 
که با کار فرهنگی و فنی جلو می روند. بخشی از پرونده های 
دیگر، با البی سیاسی پیش می روند اما پرونده های ایران 

همیشه از راه فرهنگی به ثبت رسیده اند.
معاون میراث فرهنگی کشور ادامه داد: ما چهار پرونده مشترک 
مانند مهرگان،  داریم،  ثبت  با کشورهای دیگر در حال  را 
مینیاتور، عود، آیین رضوی حتی با کشورهای اروپایی مانند 
اسپانیا نیز درباره پرونده های میراثی همکاری می کنیم، مانند 

پرونده مقرنس که با اسپانیا در حال تهیه است.

"ابوسعیدابوالخیر"
باز آ باز آ هر آنچه هستی باز آ

گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ
این درگه ما درگه نومیدی نیست

صد بار اگر توبه شکستی باز آ

"باباافضل کاشانی"
ای پریشان کرده عمدا، زلف عنبربیز را

بر دل من دشنه داده غمزۀ خونریز را
شد فروزان آتش سودایت اندر جان و دل

درفکن در جام بی رنگ، آب رنگ آمیز را
می پیاپی، بی محابا ده، میندیش از حریف
یاد می  دار این دو بیت گفتۀ دست آویز را

گر حریفی از دمادم سر بپیجاند رواست
بر کف من نه، که پور زال به شبدیز را

جان من می را و قالب خاک را و دل تو را
وین سر طناز پر وسواس تیغ تیز را

"سعدی"
اول دفتر به نام ایزد دانا

صانع پروردگار حِی توانا
اکبر و اعظم خدای عالم و آدم

صورت خوب آفرید و سیرت زیبا
از در بخشندگی و بنده نوازی

مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا
قسمت خود می خورند منعم و درویش

روزی خود می برند پشه و عنقا
حاجت موری به علم غیب بداند
در بن چاهی به زیر صخره صما

جانور از نطفه می کند شکر از نی
برگ تر از چوب خشک و چشمه ز خارا

شربت نوش آفرید از مگس نحل
نخل تناور کند ز دانه خرما

از همگان بی نیاز و بر همه مشفق
از همه عالم نهان و بر همه پیدا

پرتو نور سرادقات جاللش
از عظمت ماورای فکرت دانا

خود نه زبان در دهان عارف مدهوش
حمد و ثنا می کند که موی بر اعضا

هر که نداند سپاس نعمت امروز
حیف خورد بر نصیب رحمت فردا

بارخدایا مهیمنی و مدبر
وز همه عیبی مقدسی و مبرا
ما نتوانیم حق حمد تو گفتن

با همه کروبیان عالم باال
سعدی از آن جا که فهم اوست سخن گفت

ور نه کمال تو وهم کی رسد آن جا

"شاه نعمت الله ولی"
هر چه گفتم عیان شود به خدا

پیر ما هم جوان َشود به خدا
در میخانه را گشاد یقین

ساقی عاشقان شود به خدا
هر چه گفتم همه چنان گردید

هر چه گویم همان شود به خدا
از سر ذوق این سخن گفتم

بشنو از من که آن شود به خدا
آینه گیش چشک می آرم

نور آن رو عیان شود به خدا
باز علم بلیغ می خوانم

این معانی بیان شود به خدا
گوش کن گفته خوش سید

این چنین آن چنان شود به خدا

یزی" "صائب تبر
یا رب از دل مشرق نور هدایت کن مرا
از فروغ عشق، خورشید قیامت کن مرا

تا به کی گرد خجالت زنده در خاکم کند؟
شسته رو چون گوهر از باران رحمت کن مرا

خانه آرایی نمی آید ز من همچون حباب
موج بی پروای دریای حقیقت کن مرا

استخوانم سرمه شد از کوچه گردی های حرص
خانه دار گوشه چشم قناعت کن مرا
چند باشد شمع من بازیچه دست فنا؟
زنده جاوید از دست حمایت کن مرا

خشک بر جا مانده ام چون گوهر از افسردگی
آتشین رفتار چون اشک ندامت کن مرا

گرچه در صحبت همان در گوشه تنهاییم
از فراموشان امن آباد عزلت کن مرا

از خیالت در دل شب ها اگر غافل شوم
تا قیامت سنگسار از خواب غفلت کن مرا

در خرابی هاست، چون چشم بتان، تعمیر من
مرحمت فرما، ز ویرانی عمارت کن مرا

از فضولی های خود صائب خجالت می کشم
من که باشم تا کنم تلقین که رحمت کن مرا؟

کافه شهرحمید مزرعه

لحطاتی با شعربه انتخاب نیما موسوی

بخش دوازدهم
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فریدریش نیچه
در شهر کوچک روکن واقع  اکتبر ۱۸۴۴  در ۱۵  نیچه 
در الیپزیک پروس به دنیا آمد. به دلیل هم زمان بودن این 
روز با روز تولد فریدریش ویلهلم چهارم، پادشاه وقت پروس، 
که در روز تولد نیچه چهل و پنج ساله می شد، پدر او که 
معلم چند تن از اعضای خاندان سلطنت بود، نام کوچک 
پادشاه را بر فرزند خود نهاد )نیچه بعدها بخش میانی نام 

خود، ویلهلم را حذف کرد(.
ناخوشی  اثر یک  بر  وقتی نیچه پنج سال داشت، پدرش 
آخر  فرزند  آن  از  پس  ماه  درگذشت. شش  مغزی  مزمن 
خانواده لودویگ جوزف در دو سالگی فوت کرد. نیچه پس 
از آن همراه با خانواده به ناومبورگ نقل مکان کرد. در آن 
جا با مادربزرِگ مادری و دو عمه مجرد زندگی کردند. پس 
از فوت مادربزرگش به خانه اصلی خود که هم اکنون به موزه 
نقل مکان کردند.  بدل شده است  نیچه  مرکز مطالعات  و 
نیچه چند مورد به زنانی مثل لو سالومه و کازیما واگنر ابراز 
عشق کرده بود اما همه این موارد با تلخی پایان یافته بود و 
مخصوصاً خیانت لو سالومه و دوستش پل ری ضربه بسیار 
محکمی به او وارد آورد که بیماری او را تشدید کرد. در 
اواخر عمر، خواهرش از او مراقبت می کرد که او هم حداکثر 

استفاده را از عواید فروش آثار او برد. 
نیچه بعداز آشنایی اش با آثار شاعر تقریبا ناشناخته آن 
محبوب  عنوان شاعر  به  او  از  هولدرلین،  عصر، فریدریش 
خویش یاد کرد، و در مقاله ای که در باب او نوشت، بیان 
داشت که این شاعر مجنون، آگاهی را به متعالی ترین کمال 
خود رسانیده است. معلمی که مقاله نیچه را تصحیح کرد 
نمره خوبی به او داد، اما از سویی به نیچه توصیه کرد که 
در آینده، خود را به نویسندگانی سالم تر، با بیانی روشن تر 
و البته آلمانی تر مشغول کند. او هم چنین در این دوره 
با ارنست اورتلپ که شاعری غیرعادی، کافرکیش و اغلب 
مست بود آشنا گردید که جسدش چند هفته پس از مالقات 
با نیچه جوان در یک آبراهه پیدا شد. احتماال او بوده است 

که نیچه را با موسیقی و آثار ریچارد واگنر آشنا کرده است.
پس از فارغ التحصیلی به امید رسیدن به مقام کشیشی 
پروتستان، در دانشگاه بن به تحصیل الهیات و فیلولوژی 
به  کوتاه  دوره ای  دویسن  و  او  شد.  مشغول  کالسیک 
عضویت انجمن برادری بوشن شافت در فرانکونی درآمدند. 
پس از یک ترم تحصیل، نیچه به مطالعات الهیاتی خویش 

پایان داد و ایمان و اعتقادات مسیحی خویش را رها کرد 
در همان دوران نگارش مقاله خود با عنوان سرنوشت و 
تعالیم  بود که  تاریخ را شروع کرد. نیچه استنباط کرده 
تاریخی  پژوهش های  تاثیر  تحت  مسیحیت  بنیادین 
بی اعتبار گشته است، اما از سویی به نظر می رسد در همین 
دوران کتاب، زندگی مسیح نوشته داوید اشتراوس نیز بر 
نیچه جوان تاثیری عمیق بر جای گذاشت .افزون بر این، 
نیچه  فوئرباخ بر  نوشته لودویگ  مسیحیت  جوهر  کتاب 

تاثیرگذار بود.
نیچه زندگی شخصی پر تالطمی داشت و چندان با زنان 
هم میانه ای نداشت. او دائما بیمار بود و سردرد داشت و این 

سردردها را نتیجه زایش افکار نو می دانست.
برخی  بود.  مجنون  عمال  عمرش  آخر  سال  ده  در  نیچه 
او  معالج  پزشکان  ویژه  به  نیچه  هم عصر  روانپزشکان 
از  ناشی  مغزی  تدریجی  فلج  را  نیچه  دیوانگی  علت 
عفونت سیفلیس دانستند. بنا بر این نظریه ها، نیچه ابتدا در 
یکی از روسپی خانه های اروپا به سیفلیس مبتال شده و سپس 
دچار فلج مغزی گردیده است. مدتی این تشخیص معیار عام 
و خاص بود و تا اواسط قرن بیستم بسیاری به آن استناد 

می کردند، موردی که بعدا هم از لحاظ روان شناختی و هم 
پزشکی به چالش کشیده شد. الیزابت فورستر-نیچه خواهر 
او معتقد بود عامل جنون او استعمال کلورال )نوعی مسکن 
که نیچه برای دردهای خود استفاده می کرد( است. او هم 
چنین مدعی بود که کار فکری شدید نیز در آشفتگی های 

ذهنی برادرش نقش زیادی داشته است.
مطالعه  شوپنهاور را  آثار آرتور  تمامی  سال ۱۸۶۵  در  او 
کرد. او بیداری عالیق فلسفی خود را مرهون مطالعه کتاِب 
جهان هم چون اراده و تصور، اثر شوپنهاور می دانست و 
بعدها تصدیق کرد که او یکی از معدود اندیشمندانی است 
که برایشان احترام قائل است و بخِش شوپنهاور همچون 
به  او  افتخار  به  نابهنگام،  تامالت  کتاب  در  را  آموزگار، 

نگارش درآورد.
نوشته  ماتریالیسم،  تاریخ  کتاب،   ۱۸۶۵ سال  در  او 
فریدریش آلبرت النگه، را مطالعه کرد. شرحی که النگه 
ضدماتریالیستی کانت،  فلسفه  باب  در  کتاب  این  در 
خیزش ماتریالیسم اروپایی، عالقه روبه رشد اروپا به دانش، 
نظریه فرگشت چارلز داروین، و طغیان های عمومی علیه 
سنت و سلطه ارایه کرده بود شدیدا نیچه را مجذوب خود 
ساخت. محیط فرهنگی عصری که در آن می زیست، نیچه 
را بیش از پیش تهییج کرد که افق های مطالعاتی خود را 
به فراسوی حوزه های لغت شناسی بسط دهد و مطالعات 
ارایه  او  چند  هر  کند،  دنبال  چنان  هم  را  فلسفی اش 
توضیحی فرگشتی در باب حس زیبایی شناسانه بشری را 
ناممکن می دانست. او در سال ۱۸۶۷ برای یک سال خدمت 
داوطلبانه در توپخانه ارتش پروس در ناومبورگ ثبت نام کرد. 
در این دوران، او در میان هم قطاران تازه  واردش به عنوان 
بهترین سوارکار شناخته شد و افسران او پیش بینی کردند 
که او به زودی به مقام فرماندهی دست خواهد یافت. با این 
حال، در هنگام پریدن بر زین اسب سینه اش با قاش زین 
برخورد پیدا کرد و ماهیچه های سمت چپ آن از دو ناحیه 
دچار پارگی شد، این مساله باعث شد که توانایی راه رفتن را 
برای ماه ها از دست بدهد. از همین رو، بار دیگر توجه خود را 
به مطالعات پبشین خویش معطوف کرده و آن ها را در سال 
۱۸۶۸ تکمیل کرد، و بعدها در همان سال برای نخستین بار 

با ریچارد واگنر مالقات کرد.
)ادامه دارد(

تبلیغات و رسانه 
]بخش دوم[

      غالمرضاعلمشاهی 
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لحظه تصادف قطار با خودرو!
لحظه  است  شده  منتشر  تازگی  به  که  ویدئویی 
با یک خودرو در خطوط راه آهن ترکیه را  تصادف قطار 

به تصویر می کشد. 
در این ویدئو مشاهده می شود با وجود پایین بودن موانع، 
این راننده از آن عبور کرده و دقیقا در وسط ریل متوقف 
می شود. در این لحظه در حالی که راننده خودرو تالش 
می کند از وسط ریل خارج شود اما ناگهان قطار از راه 

رسیده و به شدت به کامیونت برخورد می کند. 
تصادف  از  پس  قطار  محلی،  های  رسانه  گزارش  به  بنا 
شدید با کامیونت، این خودرو را حدود ۵۰۰  متر به جلو 
حمل کرد. با این حال در اتفاقی معجزه آسا راننده خودرو 
که هویتش "اوگور کانکایا" اعالم شده از این حادثه جان 

سالم بدر برد.

شگرد سارقان برای سرقت آسان 
لحظه  است  شده  منتشر  تازگی  به  که  ویدئویی 
سرقت سه سارق مسلح را از یکی از جواهرفروشی های 

هند به تصویر می کشد. 
جواهر  داخل  بسته  مدار  دوربین  توسط  که  ویدئو  این 
نشان  را  این سرقت  وقوع  تهیه شده، چگونگی  فروشی 
در  که  حالی  در  سارق  سه  ویدئو  ابتدای  در  می دهد. 
صاحب  تهدید  حال  در  و  اند  گرفته  قرار  کانتر  پشت 
جواهرفروشی هستند دیده می شوند. لحظاتی بعد آن ها 
به سمت  را  با شلیک چند گلوله صاحب جواهرفروشی 
دیگر کانتر که خود حضور داشتند کشانده و او را گرفتار 

می کنند.
ترساندن  برای  سارقان  هند،  محلی  پلیس  گفته  به  بنا 
به  گلوله   چهار  شلیک  به  اقدام  جواهرفروشی  صاحب 
به  شده  شلیک  گلوله های  از  یکی  که  کردند  او  سمت 
شانه مرد جوان برخورد کرد. این مرد پس از فرار سارقان 
با کمک شاهدان عینی توسط آمبوالنس به بیمارستان 
به  نیز  دیگری  مرد  سرقت  وقوع  لحظه  در  شد.  منتقل 
فروشگاه  کانتر  پشت  در  جواهرفروشی  صاحب  همراه 

حضور داشت که او نیز نتوانست سارقان را ناکام کند.
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جواب شماره قبل

گرد آورند ه: خدیجه فدایی زادهزنگ تفریح   }جسارت نباشه...فقط برای انبساط خاطر شما!{

حکایت
دلیل قانع کننده

مرد میانسالی وارد فروشگاه اتومبیل شد. BMW آخرین 
مدلی را دیده و پسندیده بود؛ پس وجه را پرداخت و سوار 

بر اتومبیل تندروی خود شد و از فروشگاه بیرون آمد. 
 قدری راند و از شتاب اتومبیل لّذت برد. وارد بزرگراه شد 
و قدری بر سرعت اتومبیل افزود. کروکی اتومبیل را پایین 
داد تا باد به صورتش بخورد و لّذت بیشتری ببرد. چند 
شاخ مو بر باالی سرش در تب و تاب بود و با حرکت باد 
به این سوی و آن سوی می رفت. پای را بر پدال گاز فشرد 
و اتومبیل گویی پرنده ای بود رها شده از قفس. سرعت به 

۱۶۰ کیلومتر در ساعت رسید. 
 مرد به اوج هیجان رسیده بود. نگاهی به آینه انداخت. 
او می آید و چراغ  اتومبیل پلیس به سرعت در پی  دید 
گردانش را روشن کرده و صدای آژیرش را نیز به اوج فلک 

رسانده است.... 
 مرد اندکی مرّدد ماند که از سرعت بکاهد یا فرار را بر 
قرار ترجیح دهد. لَختی اندیشید. سپس برای آن که قدرت 
و سرعت اتومبیلش را بیازماید یا به رخ پلیس بکشد بر 
سرعتش افزود. به ۱۸۰ رسید و سپس ۲۰۰ را پشت سر 
گذاشت، از ۲۲۰ گذشت و به ۲۴۰ رسید. اتومبیل پلیس از 
نظر پنهان شد و او دانست که پلیس را مغلوب کرده است. 
 ناگهان به خود آمد و گفت، "مرا چه می شود که در این 
سّن و سال با این سرعت می رانم؟ باشد که بایستم تا او 
بیاید و بدانم چه می خواهد." از سرعتش کاست و سپس 

در کنار جاّده منتظر ایستاد تا پلیس برسد. 
اتومبیل پلیس آمد و پشت سرش توّقف کرد. افسر پلیس 
به سوی او آمد، نگاهی به ساعتش انداخت و گفت، "ده 
دقیقه دیگر وقت خدمتم تمام است. امروز جمعه است 
و قصد دارم برای تعطیالت چند روزی به مرّخصی بروم. 
سرعتت آنقدر بود که تا به حال نه دیده بودم و نه شنیده 
بودم. خصوصا اینکه به هشدار من توجهی نکردی و وقتی 
منو پشت سرت دیدی سرعتت رو بیشتر و بیشتر کرده و از 
دست پلیس فرار کردی. تنها اگر دلیلی قانع کننده داشته 

باشی که چرا به این سرعت می راندی، می گذارم بروی." 
"می دونی،  گفت،  و  کرد  افسر  به  نگاهی  میانسال  مرد 
جناب سروان؛ سال ها قبل زن من فرار کرد. وقتی شما 

اونو  داری  کردم  تصّور  دیدم،  آژیر کشان پشت سرم  رو 
برمی گردونی"! 

و  آقا"  باشید،  داشته  خوبی  "روز  گفت:  و  خندید  افسر 
برگشته سوار اتومبیلش شد و رفت.

************

امروزتولپ تاپ عکس های نوجونیمو دیدم و سه بار سجده 
شکر به جا آوردم که بزرگ شدم!

************

راننده تاکسی می گفت ما ایرانی ها از همه تو دنیا باهوش 
تریم. بعد کرایم ۱۵۰۰ می شد ۲تومنی دادم ۳۵۰۰ تومن 

پس داد!

************

 آخرش می فهمیم کنترل تلویزیون و فِلَش یه روح هستند 
در دو کالبد؛ واقعن این حجم شباهت و میل به گم و گور 

شدن نمی تونه اتفاقی باشه!

************

 این جا قشنگ معلومه سعدی دراین بیت با تریِپ”لیاقت تو 
بیشتر از منه “طرف رو پیچونده: 

من بی مایه که باشم که خریدار تو باشم؟ حیف باشد که تو 
یار من و من یار تو باشم.

************

 از مزیت های قطع ارتباط با دوستان عالوه بر این که باعث 
صرفه جویی در مخارج و وقت میشه، اینه که پیشرفت های 

اونا رو نمی بینیم و این باعث آرامشه!!

************

مادربزرگمو بردم سر خاک پدر بزرگم، ۵ دقیقه نشست 
گفت؛ دیگه پاشیم بریم این وقتی زنده بود هم حوصله 

کسیو نداشت.

************

دختره با التماس گفت: میشه غذای خانومارو زودتر بیارین، 
آخه ما دختریم. مسوول تدارکات هم گفت: روزای دیگه 

دنبال حقوق برابرید! این موقع ها نحیف می شید؟

************

از خاطرات بد بچگیم این بود ک وقتی بابام پول همراش 
نبود به مغازه دار می گفت این بچه ِگرو این جا باشه االن 

************پولو میارم...!

جدیدا هر دو هفته یه بار سرما می خورم دو هفته پیش که 

سرما نخوردم سریع رفتم حموم اومدم جلو کولر نشستم تا 
این چرخه خراب نشه!

************

مامانم میگه؛ یک  بارهم توبروخواهرت رو بیدار کن ،فقط 
پاچشو نگیر...

-- عجب وضعیه، هم کار ازم میخوان هم توهین میکنن!

************

*دیروزیکی رودیدم، بیماري “پوشیدن مانتو جلو باز و نگه 
داشتن جلوش با دست” داشت ! 

 ************

تو خواستگاری به دختر گفتم؛ ازخودتون بگید... 
گفت؛ دندانپزشکم، پرسپولیسی ام، پدرمم تاجره و…… 

شما چی؟ 
گفتم: این چه سوالیه، دیوونه من شوهرتم دیگه!!!

************

 دخترا بدون استثناء تا یه جا بهم میرسن سریع میگن 
بیایین تا قیافه هامون خوبه عکس بگیریم ...

************

 ساعت ۱۲ شب طرف سوار موتور بود گفت ؛داداش گوشیتو 
میدی یه زنگ بزنم؟ گفتم؛ الاقل پیاده شو که فرار کردی 

تو شرایط برابر جفتمون بدوئیم.

************

روزی مال پیش عریضه نویسی رفت و گفت نامه ای برای 
می کرد  زندگی  دیگر  شهری  در  که  دوستانش  از  یکی 
بنویسد. نامه نویس شروع به نوشتن کرد و وقتی نامه را 
نوشت مال فریاد زد: بنویس پول ندارم مقداری پول برایم 
چی  برای  کاکا  گفت:  عصبانیت  با  نویس  نامه  بفرست. 
فریاد می کشی؟ مال گفت: چون شخصی که برایش نامه 
می نویسی گوش هایش کر است. اینجای نامه را فریاد زدم 

تا تو هم با صدای بلند بنویسی و او بتواند بخواند

افقی:
۱- از گیاهان خوشبو - شهری در استان ایالم ۲- ابتدایی- فال گرفتن- مرزدار ۳- از حروف عطف- کنترل خودکار- ضمیروزنی ۴- آب رسان- مادرباران- بیگانگان ۵- درشت و خشن- بشارت- بعدا- عددخیطی ۶- شرنگ- در سینما 
نمایش داده می شود- رودمرزی- دریاچه ای در حمام ۷- سنت ها- ضروری- اشعه مفید ۸- دشمن دیرینه پنیر- امر به صاف کردن- از سیارات منظومه شمسی ۹- چاشنی کباب- اذیت- جدا ۱۰- سخنان بیمار- نخست- بلبل- نمایش 

تلویزیونی ۱۱- نوعی نقش قالی- نانوا- رنگ بهاری ۱۲- هوش- مظهر استقامت- مقابل جفا ۱۳- پراکندگی- لباس راحتی منزل- کجاست ۱۴- قدرت- پاک تر- مدیر و مسئول محضر ۱۵- ایالتی در آمریکا- شور و غوغا
 عمودی:

۱- کنایه از ناامید است ۲- آغوش- شهر مرکبات- از کلمات استثنا- انیس کنج تنهایی ۳-یازده- راز درون کاله!- بزرگان قوم- خشکی ۴- آب 
دهان- از اجزای آجیل- ستم ۵- از مواد ضروری برای بدن- برگرفتن مطلبی از کتاب ۶- گهواره- حالت دهنده موی سر- شهر هزار ماسوله در 
استان کرمانشاه- قلعه کوچک ۷- دوشیزه فرانسوی- نوعی نوشابه ۸- از ظروف آشپزخانه- از کلمات استثنا- خرمی و سرسبزی ۹- تاج- شاهد 
افزایش قیمت سرسام آور آن در این روزها هستیم ۱۰- ثروتمند- از جنس فلز گلوله- گشوده- سالمند ۱۱- نگران- تجهیزات ۱۲- ناپاک- نوعی 
میمون- روزنیامده ۱۳- منقار کوتاه- باهوش- مثل و مانند- دهان ۱۴- ایجاد مقاومت در برابر بیماری- روز نیست- نوعی پخت برنج ۱۵- کنایه 

از آدم فرصت طلب است
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۸ میلیون گردشگر  ورودی  تا دی ماه
۸میلیون  ماه،  دی  تا  سال  ابتدای  گفت:از  مونسان 
به  تعداد  این  امیدواریم  که  داشتیم  ورودی  گردشگر 
۱۰میلیون نفر برسد. علی اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی ایام اهلل دهه فجر را تبریک گفت و 
با اشاره به افتتاح پروژه هایی با اعتبار بیش از ۲هزار میلیارد 
تومان گفت: از همه فعاالن عرصه گردشگری تقدیر می کنم، 
امروز ۸۷۰۰تخت هتل به ظرفیت گردشگری کشور افزوده 
شد و شک ندارم که در آینده صنعت گردشگری با افزایش 

ظرفیت و رشد، ما را از وابستگی به نفت دور می کند.
وزیر میراث فرهنگی و گردشگری گفت: گردشگری داخلی 
به اندازه کافی بزرگ است و به امید خدا تلفیق این دو حوزه 

سال۹۹را به سال خوبی برای گردشگری تبدیل می کند.
مونسان به تنوع حوزه گردشگری اشاره  اعالم کرد: امروز۵۹۰ 
هتل و ۲۴۰۰پروژه در سطح کشور در حال ساخت و اجرا 

هستند.

درخواست »بنزین سفر« 
بیژن زنگنه وزیر نفت در مصاحبه ای تصویری، درباره 
االن  »تا  بود:  نوروزی گفته  بنزین سفرهای  ویژه  سهمیه 
پیشنهادی درباره سهمیه »بنزین سفر« )مطرح( نشده است. 
برای عید هم چیزی ابالغ نشده است. این در اختیارات من 
به عنوان وزارت نفت نیست. مجلس هم چیزی در این باره 
تصویب نکرده، البته که بحث کردند اما تصویب نکردند. 
دولت هم نمی دانم چه می کند. پیشنهاد جدی در دولت 

مطرح نیست که سهمیه بدهد.«
با این حال ولی تیموری معاون گردشگری وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می گوید:همان اوایل 
اختصاص  عنوان  با  طرحی  بنزین،  سهیمه بندی  جریان 
به قیمت  لیتر،  سهمیه ویژه »بنزین سفر« در حد ۱۲۰ 
سفرهای  توسعه  هدف  با  تومان،   ۱۵۰۰ لیتری  مصوب 
به  به سفر،  مردم  تشویق  و  داخلی  و گردشگری  نوروزی 
دولت و وزارت نفت داده شد و در جلسه های مختلف با سایر 
دستگاه های اقتصادی در قالب »بسته حمایتی سفر« مطرح 

و پیگیری شده است. همچنان همان طرح را پیگیریم.
فعاالن  را  موضوع  کرد:این  اظهار  گردشگری  معاون 
گردشگری از ما مطالبه کرده اند، ما هم به عنوان متولی 
سفر و گردشگری در کشور، پیگیر آن هستیم. در واقع ما 
آنچه مردم، گردشگران و فعاالن بخش خصوصی خواسته اند 
را از طریق دولت و مشخصا وزارت نفت، پیگیری می کنیم.

گردشگری وسیاست خارجی
سیدرضاهاشمی رئیس اداره دیپلماسی گردشگری 
بین  راهبردی  سند  تهیه  اعالم  با  خارجه  امور  وزارت 
به  گردشگری  گفت:  فرهنگی  میراث  و  خارجه  وزارت 
موضوع ستاد هماهنگی تنظیم روابط اقتصادی خارجی 

در وزارت خارجه اضافه شد.
بخش  چهار  شامل  واقع  در  سند  دار:این  ادامه  وی   
و  بازاریابی  گردشگری،  در  آموزش  گذاری،  سرمایه 
این  بین دولت هاست.  پروتکل های  و  روابط  و  تبلیغات 
محقق  وزارتخانه  دو  همکاری  با  تا  شده  آماده  بخش ها 

و از منابع محدودی که در اختیار داریم، استفاده شود.
اقتصادی  روابط  تنظیم  هماهنگی  ستاد  گفت:  هاشمی 
و  کاربردی  که  دارد  وجود  خارجه  وزارت  در  خارجی 
سطح آن در حد معاونان وزراست. به دلیل شرایط کشور 
برگزار  آن  برای  جلسه ای  تا  شده  صحبت  دبیرخانه  با 
موضوع  به  اختصاصی  یک جلسه  تا  من خواستم  شود، 
گردشگری پرداخته شود. قرار شد اولین جلسه این ستاد 
با موضوع گردشگری برگزار و با حضور فعاالن این حوزه 

تصمیم های عملیاتی گرفته شود.
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»هفته نامه سراسری، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی«

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

مشکالت  از  می خواهد  دلم  بار  این 
روزمره خودم و کسانی که شبیه من هستند بگویم. چون 
اگر هرکسی جز خود ما -- که با این مشکالت زندگی 
می کنیم ،بخواهد راجع به این موضوع ها حرف بزند، عمق 
مسائل  این  با  ثانیه  هر  ما  برساند.  نمی تواند  را  سختی 

زندگی می کنیم و باید با آن ها کنار بیاییم. 
این ما، شامل  کسانی است که از ویلچر استفاده می کنند 
تمام  وقت ها  بعضی  نیست.  ماجرا  همه  این  البته  که 
نیاوریم  تالشمان را می کنیم که اصال به روی خودمان 
چه قدر همه چیز سخت است؛ به همین دلیل این سبک 
زندگی برای ما تبدیل به یک عادت می شود. این عادت 
به  راجع  نوشتن  برای  است که  برایم جاافتاده  قدر  این 
آن، الزم است به ذهنم فشار بیاورم و این یعنی؛ فاجعه! 

اولین و ساده ترین مشکل -- غیر از رفتارها و برخوردهای 
با آن درگیریم، رفتن به مدرسه است.  مردم که روزانه 
آشنا  آن ها  با  سال ها  این  طی  که  توان خواهی  دوستان 
حتی  که  داشتند  مدرسه  دوران  از  تجربه هایی  شده ام، 
با  آشنایی  از  قبل  تا  داشت.  تعجب  برای من هم جای 
ممکن  درس خواندن  و  مدرسه رفتن  نمی دانستم  آن ها 
است برای افرادی با شرایط فیزیکی مشابه من یک آرزو 
جسمی  مشکل  فردی  اگر  که  نمی دانستم  حتی  باشد. 
داشته باشد، در بعضی از شهرهای ایران، این شانس را 
ندارد که به مدرسه عادی برود و باید در مدارس استثنایی 

و جدا از سایر بچه ها تحصیل کند. 

من خودم در مدارس معمولی کنار بچه های دیگر درس 
دیگران  از  دلیل، شنیدن خاطراتی  به همین  خوانده ام. 
برایم سخت و  که آرزوی رفتن به مدرسه را داشته اند، 
در  ناراحتم می کند،  که خیلی  مساله ای  است.  دردناک 
نظر نگرفتن هوش و توانایی های ذهنی افراد توان خواه در 
این موارد است. اگر دوستان من می توانستند به مدرسه 
بروند و پیشرفت کنند، آیا  شانسی برای کشور محسوب 

نمی شدند که بتوانند کاری مفید برای آن انجام دهند؟
و  کتابخانه  ولی  بود  پایین  طبقه  کالسم  دبستان  اول 
سالنی که جشن ها در آن برگزار می شد در طبقه باال قرار 
داشت. یادم است همیشه مدیر مدرسه مان حواسش به 
من بود. قبل ازاین که به بچه اعالم کنند که جشن داریم، 
سر کالس می آمد و من را بغل می کرد تا از پله ها باال ببرد 
و به اتاق جشن برساند. من را جلوی دیگران می نشاند تا 
بتوانم بهتر ببینم. نکته جالب این ماجرا این است که تا 

مدت ها همه فکر می کردند که من دختر مدیر هستم.
تعداد کسانی که مثل آن مدیر مدرسه باشند، در زندگی ام 
زیاد نبوده است. مثال سرویس مدرسه این مسوولیت را 
نپذیرفت که من را مثل بقیه از خانه بردارد و به مدرسه 
بیاورد و برعکس. من برای استفاده از سرویس ناچار بودم 
یک همراه هم داشته باشم که مستلزم پرداخت هزینه 
اضافی بود. این فرصت هم قطعا برای کسی که از نظر 
هرگز  ندارد  را  هزینه ای  چنین  پرداخت  توانایی  مالی 

فراهم نمی شود. 
این که کمتر مدرسه ای را می توان یافت )اگر اصال بتوان 
بهداشتی  ما سرویس  با شرایط  افرادی  برای  یافت( که 
در  که  است  ناراحتی هایی  از  هم  باشد  داشته  مناسب 
مقایسه با یک نهادی که خودش را مسوول مراقبت از 
افراد توان خواه می داند، بر ما در این جا تحمیل می شود. 
من در دبستان باید تمام روز خودم را نگه می داشتم تا به 
خانه برسم و بتوانم دستشویی بروم. این واقعا دیگر مغز 

را به درد می آورد. 
دست سرنوشت باعث شد بعد از سه سال از آن مدرسه 

بروم، علت هم تغییر مکان خانه بود. در مدرسه جدید 
پس  باشد.  من  به  حواسش  که  نداشتیم  مدیری  دیگر 
وقتی مناسبتی، جشنی یا دورهمی ای در مدرسه برگزار 
مواقع  بعضی  و  می ماندم  کالس  در  تنها  من  می شد، 
ساعت ها این انتظار طول می کشید. دیگران برای با هم 
بودن رفته بودند و من تنها در کالس خالی منتظرشان. 
شاید امروز به نظرم مساله مهمی هم نباشد، ولی به خاطر 
را  من  اتفاقات  این  چه قدر  دبستان  دوران  در  که  دارم 
ناراحت می کرد، من حق خودم می دانستم که در کنار 

دیگران شادی کنم.
من دیگر بزرگ شده ام، با همه کمبودهایی که در مدارس 
وجود داشت. این کمبودها به نظرم امروز هم هیچ فرقی 
نکرده است. هنوز مدارس پر از پله است. هنوز مدارس 
سرویس بهداشتی مناسب یا نیمکت مناسب برای کسانی 
برای من  بود که  فقط یک چیز  البته  ندارد.  شبیه من 
تغییر کرد، این که با بزرگ شدن من، دوستانم هم بزرگ 
شدند و از لحاظ فیزیکی این توانایی را داشتند که ویلچر 
من را جا به جا کنند. این قضیه بخشی از مشکل را حل 
می کرد، اما آنچه در درون من غوغایی ایجاد می کرداین 
واین  بیاورم،  فشار  آن ها  به  نمی خواست  دلم  بودکه 
مشکلی بودکه هیچ وقت حل نشد! همین حس باعث می 
شد که دروغ بگویم،بگویم که من عالقه ای به حضور در 
فالن برنامه را ندارم و از آن ها بخواهم که بروند و من را 

در کالس خالی تنها بگذارند. 
زمانی  تا  بود  عادی شدن  به  رو  برایم  امکانات  نبوِد  این 
که جواب کنکور آمد. من رشته ژنتیک و آزمایشگاه که 
همیشه دوستش داشتم را قبول شده بودم، اما در یک 
شهر دیگر غیر از محل سکونت خانواده. من برای ثبت نام 
رفتم. دانشگاه از مدرسه هم بدتربود.حاالهمه چیزدرحجم 
نبود،  طبقه  یک  دیگر  می افتاد.  اتفاق  داشت  بزرگ تر 
هم  طبقات  آن  به  رسیدن  برای  که  بود  طبقه  چندین 
آسانسوری وجود نداشت. باورش سخت است ولی حتی 
در دانشگاه هم سرویس بهداشتی مناسب برای استفاده 
من وجود نداشت. حتی برای رفتن به سلف سرویس، باید 

مسیری طوالنی را می گذراندم. 
ولی برای من این مسائل مهم نبود. تا این جا آمده بودم، 
باز هم باید ادامه می دادم. شکست برایم پذیرفتنی نبود، 
باید پرقدرت تر ادامه می دادم. خوابگاه اما دیگر معضلی 
عجیب بود. قبل از این که وسائلم را به آن جا ببرم سری 

زدم. می خواستم مطمئن باشم که شرایط خوابگاه جوری 
است که من بتوانم در آن زندگی کنم. مساله ای که هوش 
با  متوجه شدم حتی کسانی  که  بود  این  پراند  از سرم 
زندگی  جا  آن  در  به سختی  هم  سالم  فیزیکی  شرایط 
می کنند. دیگر در این لحظه همه تالش هایم بی نتیجه 

ماند. یک خوابگاه، کل سرنوشت من را عوض کرد.
به خاطر من  که  بخواهم  خانواده ام  از  نمی توانستم  من 
شهر محل زندگی خود را عوض کنند. پس از رشته ای که 
آرزوی درس خواندن در آن را داشتم، چاره ای جزانصراف 
نداشتم! روزی که برای انجام امور اداری مربوط به انصراف 
رفتیم، آن قدر حالم بد بود که از ماشین پیاده نشدم و 

پدر و مادرم برای تکمیل کارها رفتند.
رییس دانشگاه متوجه این ماجرا شد و با والدینم هماهنگ 
کرد که چند دقیقه ای در ماشین با من صحبت کند. مو 
به موی حرف هایش را هنوز هم به یاد دارم. به من گفت: 
"از این که داری انصراف می دی ناراحتم. شاید به اندازه 
تو نه، ولی من تازه رئیس این دانشگاه شده ام و خوشحال 
می شدم تو در این جا درس بخونی. من قبال در آمریکا 
زندگی می کردم و آن جا سمت دانشگاهی داشتم. وقتی 
دانشجوهایی با شرایط مشابه تو را در این جا و آنجا مقایسه 
می کنم، می فهمم انصراف تو، انصاف و عدالت نیست. آنجا 
اگر کسی نیاز به همراه داشته باشد، همراه شخصی خواهد 
داشت. شرایط مناسب سازی دانشگاه و غیره برای همه افراد 
ساخته شده تا آن ها با آرامش فقط به تحصیل فکر کنند. 
این ها رانگفتم که بیشتر ناراحتت کنم. گفتم که بدانی این 

ماییم که توانایی تو رو از دست دادیم".
 من بغضی داشتم که در جواب حرف هایش هیچ چیزی 
نمی توانستم بگویم. در ادامه هم به من توصیه کرد دوباره 
بار سراغ رشته ای بروم که مطمئن  این  کنکور بدهم و 
پیدا  کاری  فارغ التحصیلی حتما  از  بعد  هستم می توانم 
ژنتیک هم  دکترای  اگر  من حتی  که  کرد  تاکید  کنم. 
داشته باشم، نخواهم توانست در هیچ جایی در ایران کار 
کنم. شنیدن این حرف ها خیلی سخت بود. اما از نظر او، 
این واقعیتی بود که از همان موقع باید می دانستم. آن 
لحظه من معنای جبر جغرافیایی را با پوست و گوشت 

متوجه شدم. 
تصمیم گرفتم به حرف های رییس دانشگاهی که از آن 
جا انصراف داده بودم گوش کنم و مجدد کنکور بدهم 
و حق طبیعی دیگر ی را پس بگیرم. کاری که هر روز 
در حال انجامش هستم. عالقه بعدی من روان شناسی و 
انتخاب  را  دو  این  خواستم  که  زمانی  بود.  روان پزشکی 
کنم، شخصی توصیه کرد که حسابداری بخوانم که بتوانم 
راحت تر کار کنم. کسی که این توصیه را به من کرد، به 
من کمک  به  می توانست  کاری خودش  واسطه شرایط 
کند که در آینده بتوانم مشغول به کار شوم. من هم با 
این که هیچ عالقه ای به این رشته و کار نداشتم، درسم را 
خواندم. بعد از اتمام، فرد توصیه کننده، هیچ کمکی به من 
نکرد و خوب از دیگران هم که پیشتر نا امید شده بودم.

مثل  مسائلی  می کرند،  قبول  مرا  هم  جایی  اگر  حتی 
وجود  هم  باز  جا  همه  بهداشتی  سرویس  و  آسانسور 
داشت. از خیابان و این که چه طور خودم را به محل کار 
برسانم هم که بگذریم. واضح است که بخت و شرایط با 
من همراه نبوده است. از ماجرای کار و این که رشته ای 
که خواندم را دوست نداشتم می گذرم. جزییاتی که در 
داشنگاه تجربه کردم هم برای خود قصه ای است شنیدنی!

ادامه دارد...

من مائده هستم، و زندگی عادی را حق خود می دانم
مائده توکلی

قسمت اول


