
خرید و فروش ۳ اوراق مالی جدید 
در بورس، از مالیات معاف شد

فروش  و  خرید  مالیاتی،  امور  سازمان  اعالم  اساس  بر 
»اوراق جعاله«، »اوراق وکالت« و »اوراق بیمه اتکایی« در 

بورس از مالیات معاف شد.
در بخشنامه ای که محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی 
مالیاتی  امور  کل  ادارات  به  مالیاتی  امور  سازمان  مالیاتی 
ابالغ کرده، خرید و فروش سه ابزار نوین بازار سرمایه شامل 
»اوراق جعاله«، »اوراق وکالت« و »اوراق بیمه اتکایی« در 
بورس به عنوان اوراق بهادار معاف از مالیات اعالم شده است.

گفتنی است سازمان بورس و اوراق بهادار نیز این بخشنامه 
را تأیید کرده و تعریِف اوراق بهادارِ مذکور را به شرح زیر 

اعالم کرده است:
دهنده  نشان  که  است  نامی  با  بهادارِ  اوراق  جعاله:  اوراق 
مالکیت مشاِع دارندگان آن در کلیه حقوق حاصل از قرارداد 
جعاله برای نهاد واسط و به وکالت از صاحبان اوراق است 

که امکان خرید و فروش در بورس یا خارج از آن را دارند.
اوراق وکالت: اوراق بهادارِ با نام و قابل نقل و انتقال است 
دارایی ها،  در  آن  دارنده  مشاع  مالکیت  دهنده  نشان  که 
کاالها، خدمات، پروژه معین یا حقوق و منافع ناشی از انجام 
قرارداد  مبنای  بر  و  است  اقتصادی مشخص  فعالیت های 
وکالت منتشر شده و قابل خرید و فروش در بورس یا خارج 

از آن است.
نشان  که  است  نامی  با  بهادار  اوراق  اتکایی:  بیمه  اوراق 
دهنده مشارکت دارندگان آن در حقوق و تعهدات حاصل 
از قراردادهای بیمه اتکایی و تأمین سرمایه مورد نیاز جهت 
پذیرش تمام یا بخشی از سبد ریسک بیمه ای بوده و امکان 

خرید و فروش در بورس یا بازارهای خارج از آن را دارد.
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سالمت باشیم
دانه های ارزشمند ]به دانه[

رمـزپـویایی کـه دردسـاز شـده است!

کافه شهر
فلسفه و تراژدی فریدریش نیچه)2(

پژوهش

تبلیغات و رسانه
تکه ای از من تکه ای از زمین

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

نقد و نظر
از كارمنداِن ساكت خود 

چه میدانید؟!
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دو کلمه حرف ورزشی

مدیریت فوتبال در سیبل 
انتقادات 

دو کلمه حرف ورزشی
زیبایی های سحرانگیز تاریک دره 

همدان
]این پیست اسکی دیدن دارد![

تولیدات نشر معیار      سرمقاله
کتاب های گیالس 

ویژه ی کودکان
 

لطفا برای سفارش با شماره ی 09301837148 
تماس حاصل فرمایید

»مدیر مسوول«

رمز پویایی كه 
دردسرسازشده است!

از جمله کارهایی که مفید تلقی می شود 
در  بانک ها  تصمیم  نمی رسد،  مردم  بدست  ساده  سودمندی اش  اما 

راه اندازی شیوه رمز یک بار مصرف یا رمز "پویا" هست.
ادعا این هست که استفاده از رمز پویا، میزان سوءاستفاده کالهبرداران 
از حساب های مردم را کاهش می دهد و نقل و انتقال اینترنتی پول را 

مطمئن تر می کند.
آمارها نشان می دهد که طی ۹ماهه گذشته ۲۰ هزار پرونده کالهبرداری 
مالی در فضای مجازی در پلیس فتا تشکیل شده که نمایانگر آن هست 
که از طریق این نوع کالهبرداری هاخسارت های چند صد میلیاردی به 

صاحبان کسب و کار وارد شده است.
آنچه درموردرمزپویا گفته شده این هست که استفاده ازآن راه بیشتراین 
گونه سوءاستفاده هاراخواهدبست ولی براساس اطالعاتی که منتشرشده 
دشواری های استفاده ازاین روش روی کسب وکارهااثرمنفی گذاشته 
وتا۳۷درصدمعامالتی راکه ازطریق اینترنت صورت می گرفته کاهش 
برنامه هایی هست  متوجه  ایرادات  از  یکی  بنظر می رسد  است.  داده 
که بانک ها برای این کار تعبیه کرده اند؛ اوال در شروع، اشکاالتی در 
خود برنامه ها وجود داشت که اجبارا برای مدتی اجرای آن را به تعویق 
انداختند و ظاهرا پس از رفع اشکاالت، مجددا اجرای آن را آغاز کردند و 
پس از مدتی هم شیوه استفاده از رمزثابت ملغی اعالم شد اما در عمل 
استفاده از رمز پویا نتوانست جایگزین شیوه سابق شود و این موضوع 
بر حجم تراکنش های مالی کسب و کارها تاثیر منفی گذاشت و ظاهرا 
میزان خطا هم افزایش یافته است. شایدموفقیت شیوه قبلی سادگی 
انجام آن بود و عدم اقبال به شیوه جدید، دردسرهای مقدماتی آن باشد.
در این شیوه تازه؛ برای هر بانک باید یک برنامه اجرایی در تلفن همراه 
یا دستگاه دیگری که به اینترنت متصل است داشته باشی و در هر 
بانک واحدی هم که دارای چند حساب هستی یک بار مراحل دریافت 
مجوزهای انجام تراکنش را دریافت کرده باشی. و این خود دشواری اجرا 
دارد و در ضرب االجل داده شده نمی توانست از سوی مردم عملیاتی 
شود.البته باید دید آیا از لحاظ فنی این امکان وجود داشت که یک برنامه 
اجرایی برای همه بانک ها طراحی کرد تا استفاده از آن برای مشتریان 
بانک ها آسان و امکان پذیر باشد یا امکان فنی آن وجود ندارد! آیا این که 
هر بانک برای کار خود یک برنامه اجرایی طراحی و تعبیه کرده است 
بیشتر ناشی از "جداسری" بانک هاست که قبال ما در چاپ و انتشار چک 
پول های بانکی هم می دیدیم یا واقعا امکان علمی -- عملی این کار وجود 
ندارد. البته اگر هم وجود ندارد یا باید صبرکرد تا مشتریان بانک ها"َکم، 
َکَمک" با این شیوه خو بگیرند، یا در آینده امکان عملی ارائه یک برنامه 

اجرایی یکسان و یکنواخت محقق گردد!

رسانهها؛بااجباردراستفادهازرمزپویا:کاهشحجممبادالتاینترنتیوافزایشخطادرپرداختها

نیمی از ظرفیت
 فضاهای ورزشی

 برای بانوان

ثبت ۵۸ میراث فرهنگی 
ناملموس 
در فهرست
 آثار ملی 
كشور



تشکیل قرارگاه كرونا ویروس 
در ایران

به دنبال فوت دو بیمار مبتال به کرونا ویروس در قم، 
جلسه قرارگاه کرونا ویروس در ساختمان وزارت بهداشت 

برگزار شد.
این جلسه با حضور وزیر بهداشت، اعضای شورای معاونین 
و مدیران ارشد وزارت بهداشت و ارتباط ویدئو کنفرانس با 

رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار شد.
اتخاذ تدابیر کنترلی و مراقبتی در پیشگیری از افزایش 
موارد کرونا ویروس، از موضوعات مورد بحث در این جلسه 

بوده است.
در همین حال، مجتبی خالدی سخنگوی سازمان اورژانس 
از  ویروس،  کرونا  به  مشکوک  بیمار  یک  انتقال  از  کشور، 
بیمارستان فرمانیه به بخش ایزوله منفی بیمارستان شهدای 

یافت آباد خبر داده است.
معاون درمان وزارت بهداشت تاکید کرد: از مردم می خواهیم 
نگران نباشند و نسبت به رعایت بهداشت فردی توجه کرده 
ماسک  از  و  پرهیز  شلوغ  مراکز  در  حضور  از  ترجیحاً  و 

استفاده کنند.
وی افزود: دو نفر مبتال شده از ساکنان شهر قم هستند و 
گزارشی از این بیماری در استان های دیگر نداریم البته ماسک 

مورد نیاز تأمین شده و جای نگرانی نیست.
برای  قم  کامکار  بیمارستان  کرد:  خاطرنشان  بابایی  جان 
پذیرش بیماران احتمالی اختصاص داده شده و اگر ضرورت 

باشد از بیمارستان فرقانی نیز استفاده می کنیم.

سوختگی در ایران ۸ برابر میانگین 
جهانی

رئیس هیأت مدیره انجمن حمایت از بیماران سوخته، 
آمار سوختگی در ایران را ۸ برابر میانگین جهانی دانست و بر 
ضرورت برنامه های جامع پیشگیری از حوادث سوختگی در 

کشور تاکید کرد.
کنگره  نهمین  برگزاری  آستانه  در  فاطمی،  جواد  محمد 
سوختگی، گفت: استانداردسازی وسایل گرمایشی و پخت 
و پز و نیز فضای فیزیکی نکته مهمی است که اگر به آن 
توجه نشود، آمارهای سوختگی همچنان تکرار خواهد شد.وی 
با اشاره به هزینه های سنگین سوختگی، افزود: هر درصد 

سوختگی حدود ۵ میلیون تومان هزینه دارد.
فاطمی، از سوختگی الکتریکی به عنوان یکی از سوختگی های 
شایع در کشور نام برد و تاکید کرد: سوختگی الکتریکی در 
کشور، هر سال بیش از هزار معلول و بیش از ۱۷ هزار میلیارد 

تومان هزینه بر جای می گذارد.
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران، با عنوان این مطلب که 
سوختگی برای جامعه فقرا است که از امکانات و تجهیزات 
غیر استاندارد در منزل و زندگی خود استفاده می کنند، گفت: 
مهم ترین علت سوختگی کودکان، کم توجهی والدین به رعایت 
نکات ایمنی است. بنابراین، باید آموزش و استانداردسازی را با 
هم در نظر گرفت.گفتنی است؛ محور کنگره امسال، بررسی 

چالش های سوختگی الکتریکی در کشور است.

لختگی خون در گروه های خونی 
B و A

محققان در مطالعه جدید خود بر روی بیش از ۴۰۰  
هزار نفر دریافتند در مقایسه با افراد گروه خونی O، افراد دارای 
گروه خونی A یا B؛ ۸ درصد بیشتر با ریسک حمله قلبی و 

۱۰ درصد بیشتر با ریسک نارسایی قلبی مواجه هستند.
بزرگ ترین تفاوت این افراد ناشی از لختگی خون در عروق 
خونی است. در مقایسه با افراد دارای گروه خونی O، افراد 
دارای گروه خونی A یا B؛ ۵۱ درصد با افزایش ریسک باالتر 
ابتالء به ترومبوز وریدی عمقی و ۴۷ درصد بیشتر با احتمال 

آمبولی ریوی روبه رو هستند.
ترومبوز وریدی عمقی )ایجاد لختگی خون در پا( و آمبولی 
ریوی )زمان حرکت لخته خون به سوی ریه ها( شایع ترین نوع 
بیماری های عروقی هستند.هم چنین مشخص شد گروه های 
خونی A و B در مقایسه با گروه خونی O با ریسک کمتر 

ابتالء به فشارخون باال مواجه هستند.
»هیلد گروت«، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه گرونینگن 
هلند، در این باره می گوید: »تعیین گروه خونی یک فرد 
از  پزشکان می توانند  است.  ارزان  و  ساده  نسبتاً  راهکاری 
این اطالعات در پیشگیری و درمان بیماری قلبی عروقی 

استفاده نمایند.«
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■■ خواص "به" دانه 
-- "به" دانه برای درمـان سرفه، خشونت حلق، رفع 
عطش، حرارت معده، رفع سوزش دهان و زبان و رفع 
گرفتگی صـدا مفیـد است. به این منظور باید۳۰گرم 
"به" دانه را در نیم لیتر آب جوشـاند، صبـح و ظهر و 
شب یک استکان میـل نمـود و برای سـوزش زبـان، 

مدتی آن را در دهان نگه  داشت.
-- جـویدن "بـه" دانـه، کنـدی دنـدان را بـر طـرف 

می کند.
-- اگــر ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم "به" دانـه را در یک لیتـر 
آب بجوشانیـد و روزی چند مرتبـه بر پوست بمالید، 
برای درمان سوختگی ، سرما زدگی و بر طرف کردن 
و التیام تـرک پوست دست و بدن، نوک پستان، لب 

است. مفید 
-- لعابـی که از خیس کـردن چهــار گــرم به دانـه 
تسکین  درد،  گلو  معالجه  بر  عالوه  می آید،  به دست 

سرفه، برای آرایش مـوی سـر و آهار پارچه نیز به کار 
می رود.

-- "به" دانـه، ورم معـده را معالجـه مـی کند، به این 
منظـور باید چهـار گـرم "به" دانه را در صد و بیست 
گرم آب بخیسانید و سپس آن را آن  قدر به  هم بزنید 
و  آید،  به  دست  مرغ  سفیده  تخم  به  شکل  مایعی  تا 

پس از آن هـر وقت تمایل داشتید، مصرف کنید.
-- ضد تب است.

-- اسهال خونی و ساده را درمان می کند.
-- برای درمان جراحات گلو موثر است.

-- برای درمان تورم های داخلی بدن مفید است.
-- برای درمان خشکی زبان و دهان مفید است.

روی  بر  دانه  به  لعاب  مالیدن  با  را  زدگی  آفتاب   --
پوست درمان کنید.

-- جویدن "به" دانه برای تقویت نیروی جنسی مفید 
است.

 --- نیم نگاه ---

دانه های ارزشمند ]به دانه[
سالمت باشیمگرد آوری و تنظیم: مریم نباتی  با خوراکی ها از خود محافظت کنیم
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 --- نیم نگاه ---

پلی آف وافزایش شمار مصدومان 
سرمربی تیم ملی فوتسال 
زنان معتقد است با توجه به در 
آسیایی،  مسابقات  بودن  پیش  
پلی آف  مرحله  نباید  مسووالن 
را برای لیگ برتر فوتسال زنان 
امر  این  زیرا  می کردند  برگزار 
به  و  بازیکنان  موجب خستگی 

تبع آن افزایش شمار مصدومان باشگاه ها می شود.
»شهناز یاری« در حاشیه دیدار تیم های فوتسال زنان ملی 
حفاری اهواز و سایپا تهران اظهار داشت: نگران مصدومیت 
مصدومان  زیادی  امسال  لیگ  در  زیرا  هستم.  بازیکنان 
روی دست ما گذاشته است. تاکنون ۱۳ پارگی رباط را در 
بازیکنان لیگ فوتسال زنان داشتیم و این خبر خوبی برای 
ما نیست. وی خاطرنشان کرد: باید در ابتدای فصل و پیش 
از آغاز مسابقات با توجه به این که می دانستیم بازی های 
برنامه  در  را  پلی آف  مرحله  داریم،  پیش  در  را  آسیایی 
لیگ فوتسال زنان قرار نمی دادیم. با وجود آن که می دانم 
مرحله پلی آف برای فوتسال ما بسیار سودمند است اما به 
شرایطی رسیدیم که این مرحله مصدومان بسیاری را روی 
دست باشگاه ها گذاشته است؛ تعداد مصدومان به اندازه ای 
بود که پلی آف با ۲ هفته تاخیر آغاز شد..وی افزود: تاکنون 
۲ ملی پوش خوب را به دلیل پارگی رباط از دست داده ایم  

و امیدوارم برای سایر بازیکنان مصدومیتی پیش نیاید.

نیمی از ظرفیت فضاهای ورزشی 
برای بانوان

 
مسعودسلطانی فروزیر ورزش و جوانان در جریان 
سفر یک روزه خود به کردستان، در مراسم گرامی داشت 
والدت دخت گرامی نبی مکرم اسالم و روز زن -- که 
ویژه بانوان شاغل در دستگاه های اجرایی استان برگزار 
شد، اظهار داشت: بنا بر دستوری که به مدیران کل داده 
بانوان  شده باید ۵۰ درصد ظرفیت فضاهای ورزشی به 

اختصاص داده شود.
وی به بحث حضور بانوان در مسابقات مختلف ورزشی به 
عنوان تماشاگر نیز اشاره کرد و افزود: در حال حاضر در 
تمامی ورزش های سالنی مانند والیبال، بسکتبال، والیبال 

و هندبال حضور بانوان در ورزشگاه ها بالمانع است.

ممنوعیت حضور  تنها  داد:  ادامه  جوانان  و  ورزش  وزیر 
بانوان برای مسابقات فوتبال است که با توجه به فضای 
حاکم بر ورزشگاه ها و این که ممکن است شأن و جایگاه 
بانوان توسط عده ای از تماشاگران رعایت نشود از ورود 
بانوان جلوگیری می شود و برای حل این مساله نیز به 
دنبال برنامه فرهنگ سازی در جامعه هستیم تا بانوان در 

این رقابت ها نیز بتوانند حضور داشته باشند.
وزیر ورزش و جوانان گفت: در چند سال اخیر بیش از 
برداری  بهره  به  کردستان  در سطح  ورزشی  ۱۲۰پروژه 
رسیده و در تمام مناطق محروم و شهرستان ها سالن های 
احداث  ورزشی مختلف  و مجموعه های  استخر  مسابقه، 
شده که امیدواریم موجب نشاط جامعه و افتخار آفرینی 

جوانان ورزشکار این استان در آینده باشیم.
گفتنی است؛ سلطانی فر هم چنین از مراحل پایانی عملیات 
این  کرد  اعالم  و  بازدید  سنندج  گوالن  ورزشگاه  اجرایی 
ورزشگاه که کارهای اجرایی آن سال ها معطل مانده بود، 

تا چند روز آینده به بهره برداری می رسد.

دو کلمه حرف ورزشی

نتایج ضعیف تیم های فوتبال کشورمان در بازی های 
آسیایی هنوز دارد ترکش هایش را به اطراف و اکناِف ارکان 

فوتبال کشورمان پرتاب می کند!
بنا  فوتبال،که  عرصه  پیشکسوتان  و  کارشناسان  تنها  نه 
به عرق ورزشی خود در این باره نظر می دهند، بلکه به 
رسانه ها  هواداران،  هیجان  و  مساله  حساسیت  خاطر 

نیزتحلیل هایی در این زمینه منتشر کرده اند.
در پی، بخشی از این تحلیل ها و اظهار نظرها را در معرض 

دیدخوانندگان قرار می دهیم:
■■ 4 تیم ایرانی،یک امتیاز از 1۲ امتیاز

هفته دوم رقابت های لیگ قهرمانان آسیا برای نمایندگان 
فوتبال ایران به خوبی به پایان نرسید و ۴ تیم کشورمان از 
مجموع ۱۲ امتیاز ممکن، تنها یک مساوی به دست آوردند 

تا شرایط صعود آن ها در ۴ بازی آینده دشوار شود.
● پرسپولیس؛ بدشانس اما امیدوار

تیم فوتبال پرسپولیس تهران درحالی با تساوی ۲ بر ۲ 
مقابل الشارجه آن هم در خانه حریف، متوقف شد که ۶۰ 
درصد از زمان بازی مالکیت توپ را در اختیار داشت و 
و دروازه حریف  به سمت چارچوب  تعداد شوت های  در 
یحیی  شاگردان  داشت.  بهتری  عملکرد  الشارجه  از 
گل محمدی بیش از ۵۰۰ پاس در ۹۰ دقیقه بازی بین 
هم رد و بدل کردند و اگر کمی خوش شانس  بودند در 
نیمه دوم گل سوم را هم می زدند و با دست پر از امارات به 

ایران باز می گشتند
بر صفر  نتیجه ۲  با   C برگزار شده در گروه بازی  دیگر 
به سود التعاون عربستان به پایان رسید و با ۶ امتیازی 
شدن نماینده عربستان اوضاع کمی برای سرخ پوشان نگران 
کننده شد. پرسپولیس ۲ بازی بعدی خود را مقابل همین 
التعاون برگزار می کند و اگر می خواهد یکی از ۲ تیم صعود 
کننده از گروه سوم لیگ قهرمانان آسیا لقب بگیرد، باید از 
این ۲ بازی امتیازات باالیی به دست بیاورد. پرسپولیس 
به همراه الشارجه تیم ها چهارم و سوم گروه C هستند و 
الدوحیل قطر نیز با ۳ امتیاز در رده دوم قرار دارد. یحیی 
گل محمدی سرمربی پرسپولیس پس از تساوی در بازی 
مقابل الشارجه از صعود قطعی تیمش از این گروه در پایان 

رقابت های گروهی صحبت کرد.
● سپاهان؛ غافلگیری به سبک ژاوی

در حالی که نیمه اول بازی سپاهان اصفهان  و السد قطر 
با تساوی بدون گل به پایان رسیده بود، اما نیمه مربیان را 
ژاوی هرناندز از امیر قلعه نویی بُرد. آمار بازی هم همه چیز 
را به سود قطری ها نشان می دهد. در تمام ۹۰ دقیقه بازی 
اصفهانی ها تنها یک شوت در چارچوب دروازه السد داشتند 
و در آن سوی میدان، حریف ۹ بار پیام نیازمند را مجبور به 
واکنش کرد. نبود کی روش استنلی باعث شد تا در نیمه دوم 
قلعه نویی از سجاد شهباززاده و محسن الغسانی هم استفاده 
کند، اما با هر حمله سپاهان، حریف متمول یک ضد حمله 

خطرناک دیگر روی دروازه اصفهانی ها تدارک می دید.
امارات  العین  مقابل  اول  بازی  امتیاز   ۳ با  سپاهان  حاال 
در رده سوم گروه D قرار دارد و تیم های السد و النصر 
عربستان با ۴ امتیاز به ترتیب اول و دوم هستند. ۲ بازی 
آینده شاگردان ژنرال مقابل النصر تا حدود زیادی تکلیف 
تیم های صعود کننده از این گروه را مشخص می کند. چرا 
که نتایج به دست آمده در این گروه در ۲ بازی ابتدایی 
نشان می دهد که العین تقریبا شانسی برای صعود از جمع 

۴ تیم حاضر در گروه D را ندارد.    
● استقالل؛ اردوگاه مصدومان

آبی پوشان تهرانی که بازی نخست را مقابل الشرطه عراق 
با تعدادی از مصدومان و نتیجه تساوی سپری کرده بودند، 
با اضافه شدن چند مهره کلیدی دیگر به جمع غایبانشان 
االهلی  به  بر یک  را ۲  قهرمانان  لیگ  دوم  نتیجه هفته 
از  برخی  اعتقاد  به  واگذار کردند. هر چند که  عربستان 
کارشناسان داوری شاگردان فرهاد مجیدی می توانستند 
این بازی را با نتیجه ۲ بر ۲ به پایان برسانند. استقاللی ها 
برتری مقابل  از  نشان  االهلی  بازی شان مقابل  آمار  هم 
و ۱۳  بازی  درصدی  مالکیت ۵۸  اما  می داد،  سعودی ها 
شوتی که به سمت دروازه یاسر مسیلم روانه شد، عاملی 

برای کسب امتیاز در این بازی نبود.
حاال استقاللی ها ۲ بازی آینده شان را مقابل الوحده امارات 
برگزار می کنند و امیدوارند تا روز ۱۲ اسفند که در امارات 
با حریف شان بازی می کنند ستاره های مصدومشان آماده 
بازی باشند. شاگردان مجیدی با تک امتیاز به دست آمده 
مقابل الشرطه رده سوم گروه A قرار گرفتند و تیم های 
االهلی و الوحده هم با ۴ امتیاز به ترتیب اول و دوم هستند.

●شهر خودرو؛ قعرنشین گروه دوم 
اول  سطح  در  بار  اولین  برای  که  خراسان  شهرخودرو 
رقابت های باشگاهی آسیایی بازی می کند، نتیجه بازی دوم 
را به تیمی واگذار کرد که برای چهاردهمین بار در لیگ 
قهرمانان آسیا شرکت می کند. نتیجه بازی ۳ بر صفر به 
سود ازبک ها به پایان رسید، اما آمار بازی هیچ نشانه ای 
از تفاوت ۳ گل بین نماینده ایران و پاختاکور ازبکستان 
دروازه  چارچوب  در  که  از ۴ ضربه ای  پاختاکور  نداشت. 
سوی  آن  در  و  رسید  گل  به ۳  داشت،  رحمتی  مهدی 
موقعیت هایشان  از  سرآسیایی  مجتبی  شاگردان  میدان 

استفاده نکردند.
دومین بازی نماینده خراسان در لیگ قهرمانان با دومین 
شکست همراه شد و حاال اوضاع برای صعود شهرخودرو 
بود.  خواهد  دشوارتر  کمی  دیگر  نماینده   ۳ به  نسب 
با  قهرمانی  عنوان  مدافع  عربستان،  الهالل  و  پاختاکور 
و  شهرخودرو  و  هستند  گروه  این  صدرنشین  امتیاز   ۶
شباب االهلی امارات که هر ۲، بدون امتیاز هستند در ۲ 

هفته آینده به مصاف هم می روند.
به هر حال تیم های ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان آسیا، 
همچنان در خانه خودشان از امتیاز میزبانی بهره نبرده اند و 
اگر دیدارهای دور برگشت در ورزشگاه های ایران و با حضور 
پرشور طرفداران برگزار شود، شاید نتایج به دست آمده در 

این ۸ بازی کامال برعکس وبه سودماتمام شود.
■■ ریشه عدم نتیجه گیری فوتبال ایران، مدیریتمان 

است
محسن بیاتی نیا، کارشناس فوتبال کشورمان در مورد علل 

عدم نتیجه گیری تیم های ایرانی در دو هفته آغازین لیگ 
قهرمانان آسیا اظهار داشت: تفاوت ها زیاد است و دلیل 
اصلی را باید در کیفیت تیم ها ببینید. ممکن است تیم های 
شکست  را  آسیا  دوم  درجه  تیم  یک  بتوانند  ما  فوتبال 
بدهند، اما هیچ وقت نمی توانیم مقابل تیم های درجه یک 

آسیا به راحتی پیروز شویم.
وی افزود: شما به موفقیت های قطر توجه کنید و ببینید که 
تیم های قطری چگونه پیروز می شوند. دلیل اصلی موفقیت 
آن ها این است که کارشان از پایه ها آغاز شد و همه چیز 
را ویران کردند و از نو ساختند. »خشت اول گر نهد معمار 
کج، تا ثریا می رود دیوار کج«. وقتی شما از ابتدا کاری را 

اشتباه انجام دهید، تا آخر اشتباه می روید.
بازیکن پیشین باشگاه استقالل خاطرنشان کرد: ما فکر 
می کنیم اگر یک تیم مان سه چهار گل می زند، دیگر همه 
چیز تمام است و می توانیم به موفقیت برسیم. ما برای 
قهرمان شدن در آسیا باید خیلی خیلی بهتر از این ها 
باشیم. متأسفانه ریشه عدم نتیجه گیری ما ضعف مدیریتی 
است . چه در باشگاه ها و چه در فدراسیون، ضعف مدیریت 
را شاهد هستیم، اما اصل ضعف مدیریتی در فدراسیون 
باشد،  که  هرطور  ما  فدراسیون  مدیریت  وضعیت  است. 
برنامه ای وجود  اگر  از آن پیروی می کنند.  نیز  باشگاه ها 

داشته باشد، هیچ کدام از این اتفاقات رخ نمی دهند.
داد:  ادامه  کشور  فوتبال  مدیران  به  طعنه  با  بیاتی نیا 
به هرحال آن هایی که هستند، توان شان همین است. خدا 
به آن ها قوت بدهد، اما توان ما همین اندازه است. شما 
نمی توانید از محسن بیاتی نیا انتظار داشته باشید جاستین 
گاتلین را در دوی صد متر بگیرد. اما اگر هم توانایی اش را 
نداریم، پیش خودمان باید وجدان داشته باشیم و ببینیم 

چقدر توانایی داریم.
بهتر شدن وضعیت فوتبال و  برای  وی درباره راهکارش 
این که آیا حضور مربیان خوب خارجی از جمله برانکو که 
با پرسپولیس به فینال آسیا رفت می تواند به فوتبال ایران 
کمک کند، گفت: مطمئناً شما باید اول از همه بازیکنان 
بزرگساالن  و  المپیک  تیم  برای  که  کنید  تریبت  جوان 
پشتوانه داشته باشید. هم چنین باید مربی تربیت شود تا 
پشتوانه داشته باشیم، حاال ما نه تنها بازیکن و مربی تربیت 
نمی کنیم، بلکه آن هایی هم که هستند را نابود می کنیم. 
رفته ایم یک مربی خارجی که در تیم باشگاهی مان کار 
به  اما  آورده ایم،  ملی  تیم  سرمربی  به عنوان  را  می کرد 
بازیکنان بزرگ خودمان اعتماد نمی کنیم. چه زمانی پس 
باید این اعتماد به وجود بیاید؟ ما باید دست به دست هم 
بدهیم تا موفق شویم، اما وقتی خودمان به خودمان اعتماد 

نداریم، امکان موفقیت نیست.
فرهاد  حضور  چنین  هم  کشورمان  فوتبال  کارشناس 
تیم های  نیمکت  روی  گل محمدی  یحیی  و  مجیدی 
استقالل و پرسپولیس را مثبت ارزیابی کرد و افزود: این 
اتفاق بسیار خوبی است. می گویند آن ها بی تجربه هستند، 
اما این طور نیست. تجربه چه چیزی است و چگونه به دست 
می آید؟ کسانی که در دنیا و در ایران کار می کنند، همه از 
اول تجربه داشتند؟ تجربه از اشتباه خود و دیگران به دست 
می آید و در فوتبال، شما زمانی به گل می رسید که حریف 
اشتباه کند. پس تا اشتباهی صورت نگیرد، تجربه ای هم به 
دست نمی آید و یحیی و فرهاد هم باید همین جایی که 
االن هستند تجربه کسب کنند. بچه هایی که تازه فوتبال را 
کنار گذاشته اند، می توانند به فوتبال ما کمک کنند و باید 

به آن ها اعتماد کنیم.
منابع: تسنیم، فارس، باشگاه خبرنگاران جوان، ایرنا

مدیریت فوتبال در سیبل انتقادات 
سیاوش بهبود ی
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داوری های برنامه شهر های خالق 
فرهنگ و هنر 

فرهنگ  و  خالق  شهرهای  دبیر  حیدری،  ابراهیم 
و هنر، از آغاز داوری ها برای ارزیابی برنامه ها و طرح ها و 
فعالیت های ۲۷۰ شهر مشارکت کننده در این رقابت خبر 
داد و گفت: فراخوان شهرهای خالق فرهنگ و هنر نیمه 
تیر ماه سال ۱۳۹۸ در ۹ حوزه فرهنگ و هنر منتشر شد و 
در آغاز راه قریب به ۳۷۰ شهر برای مشارکت در این رقابت 
مجموعا  برگزاری  از  پس  کردند.  آمادگی  اعالم  فرهنگی 
برای  برنامه ریزی فرهنگی  ۲۴۰۰ ساعت کارگاه آموزشی 
۱۲۰۰ نفر در سی و یک مرکز استان کشور با حضور سه 
نماینده از هر شهر برگزار شد. با آموزش از شهرهای مختلف 
برای شناسایی ظرفیت های بومی و محلی و جلب مشارکت  
سازمان های همکار، در نهایت ۲۷۰ شهر مجموعه برنامه ها و 
طرح های ایده های شان در عرصه خالقیت فرهنگی وهنری 

را به دبیرخانه مرکزی ارسال کردند.
بر اساس فراخوان، هر شهر در سه رشته مجاز به شرکت در 
رقابت بود. گروه های نه گانه هنری برای بهره گیری حداکثری 
از ظرفیت های فرهنگی وهنری شهر ها در رقابت شهر های 
خالق فرهنگ و هنر دیده شده است. بخش های مختلف به 
این شرح است؛ ۱-هنرهای تجسمی شامل خوشنویسی، 
نقاشی، نگارگری، سفال و سرامیک، منبت کاری، نساجی، 
نمایشی  ۲-هنرهای  گرافیک  و  مسجمه سازی  گرافیک، 
نمایش  میدانی،  و  خیابانی  نمایش  تئاتر،  تعزیه،  شامل 
آیینی و سنتی، نمایش نامه و نمایش ۳-موسیقی، ۴-مد و 
لباس، ۵-صنایع سنتی، ۶-ادبیات، ۷-رسانه و مطبوعات و 
بازی های رایانه ای، ۸-سینما و ۹-صنعت بسته بندی و چاپ.

طرح گردشگری »بند دره« بیرجند
استاندار خراسان جنوبی به همراه شماری از مدیران 
استان از مراحل اجرای طرح توسعه زیرساخت های تفریحی 
و گردشگری »بند دره« بیرجند بازدید کرد. عملیات اجرایی 
این طرح ۲۲ بهمن امسال با حضور محمدصادق معتمدیان 

آغاز شد.

ساعات كاری شعب بانک آینده 
در آخرسال

ارائه  و  بیش تر  ارزش آفرینی  راستای  در  معیار - 
خدمات مطلوب تر به مشتریان محترم، شعب بانک آینده 
از ابتدای اسفندماه تا پایان سال  جاری در تمام روزهای 
هفته )به جز پنج شنبه ها(، یک ساعت به زمان فعالیت 

باجه عصر شعب خود افزوده است.
بدین ترتیب، شعب بانک آینده در سراسر کشور به جز شعب 
کیش و قشم، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ 

تا ۱۷:۳۰ آماده خدمت به مشتریان محترم خواهند بود.
هم چنین ادارات مرکزی بانک در ارتباط مستقیم با شعب 
و مدیریت های امور شعب غرب و شرق تهران بزرگ و 
استان ها، در روزهای پایانی سال در ساعات مذکور، آماده 

خدمت به شعب خواهند بود.

گردشگری برای همهبهار ساد ات موسوی

پیست »تاریـک دره« همــدان پـس از پیسـت هـای 
شمشک و دیزین منحصربه فردترین پیست اسکی کشور 
است که این روزها مسیر منتهی به آن بازگشایی شده و 

حضور گردشگران زمستانی را انتظار می کشد.
پتانسیل های  از  بهره مندی  لحاظ  به  همدان  استان   ●
دارد،  برای گفتن  زیادی  توریستی حرف  و  گردشگری 
چراکه با داشتن بیش از یک هزار و ۸۰۰ جاذبه تاریخی 
و فرهنگی به عنوان یکی از ۵ استان گردشگری کشور 
شناخته شده و برگزاری برنامه های متعدد بین المللی در 

زمینه گردشگری نیز بر این ادعا صحه می گذارد.
طبیعت منحصـر به  فـرد و آب  و هوای مطبـوع همـدان 
به گونه ای است که در نیمه اول سال حتـی اگـر تبلیغ 
چندانی هم برای جـذب گـردشگر به این استان صورت 
نگیرد، شاهد حضور گردشگران و توریست های داخلی 
و خـارجی در همدان هستیم و نشـاط حـاصل از تردد 

گردشگران در خیابان های همدان قابل حس است.
● نـاشنـاخـته مــانـدن ظـرفیــت هـای گـردشگـری 

زمستانی
سال که وارد نیمه دوم و فصل پاییز و زمستان می شود 
به دالیل متعدد که شاید یکی از آن ها را بتوان ناشناخته 
به خصوص  زمستانی  گردشگری  ظرفیت های  ماندن 
به مراتب شمار  عنوان کرد،  ورزشی همدان  گردشگری 
گردشگران در همدان کاهش می یابد درحالی که همدان 
به همان اندازه که در نیمه اول سال برای هر مسافر و 
گردشگری جذابیت دارد در نیمه دوم سال نیز مملو از 

ظرفیت های گردشگرپذیر است.
راه دوری نمـی رویم و تنهـا در یک محــور گـردشگـری 
توریستی  منطقه  و  عباس آباد  کوچه باغ های  آن هم  و 
گنج نامه که به پیست اسکی تاریک دره منتهی می شود 
به این تأیید می رسیـم که اگـر ظرفیت های گـردشگری 
قطب  را  همدان  بتوان  شاید  شوند  شناسانده  همدان 

گردشگری زمستانی کرد.
گردشگری ورزشی یکی از زیرمجموعه های گردشگری 
و صنعت توریسم است که روز به روز بر تعداد طرفداران 

آن افزوده می شود
کارشناس گردشگری استان همدان در همین خصوص 
بابیـان این کـه امـروزه صنعـت گـردشگـری در ابعــاد 
گوناگون آن در حال پیشرفت و گسترش است، گفت: 
در این میان گردشگری ورزشی یکی از زیرمجموعه های 
گردشگری و صنعت توریسم است که روزبه روز بر تعداد 

طرفداران آن افزوده می شود.
لیال غفاری با بیان این که گردشگری ورزشی فرصتی 
در  که  این  کمـا  است  اقتصـادی کشـور  رونـق  بـرای 
از  آن چنانی  درآمـدهای  جهان  کشورهای  از  بسیـاری 
این منظـر کسب مـی شود، گفت: کشـورهای مختلف 
صنعت  گسترش  برای  کالنی  سرمایه گذاری های  دنیا 
در  نیز  ایران  البته  که  می دهند  انجام  ورزشی  توریسم 

این خصوص قدم هایی برداشته است.
غفـاری با تأکـید بر ایـن که ایـران با داشتـن طبیـعت 
زمستانی و توجه به ظرفیت های متعدد در استان های 
مختلف می تواند خود را به یکی از قطب های گردشگری 
ورزشی در منطقه تبدیل کند، افزود: با توجه به شرایط 
آب و هوایی کشور که در فصل زمستان اکثر شهرهای 
غربـی کشـور با ریـزش بـرف همـراه هستند می توان 
کشـورهای حاشیـه خلیـج فارس را جـذب زیبایـی های 

زمستان و ورزش های زمستانی کرد.
این کارشناس گردشگری استان همدان به ظرفیت های 
ادامه  اشاره کرد و  نیز  دیار هگمتانه در فصل زمستان 
و  کوهستانی  هوایی  و  آب  با  نیز  همدان  استان  داد: 
بهره مندی از کوهستان الوند و پیست بین المللی تاریک 
گردشگر  جذب  برای  مهم  ظرفیت های  از  یکی  دره 
داخلی و خارجی در فصل زمستان است که باید از این 

ظرفیت عظیم برای جذب گردشگر بهره ببرد.
● فاصله ۱۰ کیلومتری پیست تاریک دره با شهر 

گردشگری  ظرفیت  این  بیشتر  معرفی  راستای  در 
زمستانی همدان باید عنوان کرد که یکی از پتانسیل های 
تاریک  پیست  زمستان  فصل  در  همدان  شهر  بی نظیر 
غربی  کیلومتری جنوب  در ۱۰  پیست  این  است؛  دره 
جاده گنج نامه در شهر همدان و در دامنه های کوه های 
الوند قرارگرفته و سومین پیست مطرح کشور و پس از 

پیست های شمشک و دیزین به عنوان منحصربه فردترین 
پیست اسکی در تمام کشور مطرح است.

این پیست با یک هزار و ۶۰۰ متر طول، قابلیت برگزاری 
فصول  تمام  در  را  برف  و  چمن  روی  اسکی  مسابقات 
سال دارد و تله سیژ این مجموعه با ۱۰۰ صندلی و یک 
هزار و ۶۰۰ متر طول خط، فعال شده و با راه اندازی این 

دستگاه وسعت پیست به ۵۰ هکتار رسیده است.
آشیانه  شامل  دوطبقه  ساختمان  پیست،  این  کنار  در 
برف کوب این مجموعه با زیربنای ۳۰۰ متر و سرویس 
وسایل  انبار،  اجتماعات،  سالن  هیات،  دفتر  بهداشتی، 
اسکی و موتورخانه و اتاق کنترل خط دستگاه ها تله سیژ 
امکانات و تجهیزات  این  به وجود  با توجه  و  قرار دارد 
پیشرفته به  عنـوان یکـی از پیست های منحصـر به  فرد 

کشور محسوب می شود.
طی سال های اخیر تالش های بسیاری صورت گرفته تا 
اما  تبدیل شود،  زمستانی  گردشگری  قطب  به  همدان 
نیز  گاهی  و  نشده  ختم  مثبت  نتیجه  به  تدابیر  گاهی 

شاهد موفقیت هایی در این خصوص بوده ایم.
● بازگشایی پیست »تاریک دره« همدان

همین  در  همدان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
دره«  »تاریک  پیست  بازگشایی  به  اشاره  با  خصوص 
تاریک  پیست  معرفی  راستای  در  کرد:  اظهار  همدان 
دره همدان تالش هایی انجام شده و امسال با استفاده از 
ظرفیت بخش خصوصی و انعقاد قرارداد؛ ۲ دستگاه لودر 
و گریدر به طور کامل اجاره شد و در طول مسیر قرار 

گرفت تا مسیر دسترسی به پیست باز باشد.
محسن جهانشیـر افـزود: در حـال حـاضـر با تالش های 
انجام شده پیست تاریک دره بازگشایی شده و امیدواریم 
از  بتوانیم  و  نشود  بسته  پیست   ۹۹ فروردین  پایان  تا 

ظرفیت این پیست استفاده کنیم.
برای  ادارات و دستگاه های بسیاری  این که  بابیان  وی 
آماده ســازی پیـست و پذیـرش گـردشگـران زمستانی 

آب  امور  برق،  امور  مدیران  گفت:  داشته اند،  همکاری 
برای  استاندار  عمرانی  امور  معاونت  حوزه  و  منطقه ای 
بازگشایی مسیر پیست رایزنی و مذاکره  آماده سازی و 
داشته اند که خوشبختانه به نتیجه رسید و پیست تارک 

دره مهیای پذیرش گردشگران است.
از ظـرفیت های مهـم  پیسـت »تـاریک دره« همـدان 
گردشگـری ورزشی محسوب می شود و باید تمام تالش 
خود را برای استفاده از ظرفیت این پیست به کار گیریم.
جهانشیـر با تأکیـد بـر ایـن که پیسـت »تاریـک دره« 
همدان از ظرفیت های مهم گردشگری ورزشی محسوب 
می شـود و باید تمـام تالش خـود را بـرای استفـاده از 
ظرفیت این پیست به کارگیریم به واگذاری این پیست 
حاضر  حال  در  کرد:  بیان  و  اشاره  بخش خصوصی  به 
بخـش خصوصـی وارد عمـل شده و مجموعـه پیست 
تاریـک دره همـدان از ابتـدای پیسـت بـرای بازسازی، 
نوسـازی و تجهیز به بخش خصوصـی واگـذار شده تا 
شرایطی فراهم شود که گردشگران در زمان استفاده از 

امکانات آن راضی باشند.
کرد:  عنوان  همدان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
در مرحله اول بهره بردار موظف است هتل و رستوران 
مجموعه را تکمیل کند و سپس به بازسازی و نوسازی 

کل مجموعه پیست تاریک دره همدان بپردازد.
گردشگری  شدن  فعال  برای  که  این  بر  تأکید  با  وی 
بیایند، گفت:  استان پای کار  باید تمام مدیران  ورزشی 
فعال کردن گردشگری زمستانی از عهده یک مجموعه 
استانداری،  مجموعه های  باید  و  است  خارج  به تنهایی 
اداره ورزش و  اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری، 
جوانان و سایر نهاد و ارگان ها و بخش خصوصی و حتی 
بتوانیم  تا  باشند  پای کار  نیز  استان  هتلداران  جامعه 

قدمی مثبت در این زمینه برداریم.
یک  همدان  برای  الوند  کوهستان  که  این  بابیان  وی 
از استان های کشور  نعمت بزرگ است که در بسیاری 
خبری از این ظرفیت نیست، گفت: برای این که بتوانیم 
صنعت گـردشگـری زمستـانی را در استـان فعال کنیم 
کوهستان الوند از ظرفیت های مهم و تأثیرگذار به شمار 
می رود، چراکه در بین گردشگران و توریست ها عده ای 

طبیعت کوهستانی را می پسندند.
به هرروی امید می رود شاهد رونق رشته اسکی و سایر 
بتوانیم  تا  باشیم  در شهر همدان  زمستانی  ورزش های 
گردشگران ورزشی را در این فصل نیز در استان همدان 

جذب کنیم.

زیبایی های سحرانگیز تاریک دره همدان
      ]این پیست اسکی دیدن دارد![



5

 --- نقد و نظر ---

1398/12/5 - شماره 158

کارمندان ساکت ممکن است صرفا درون گرا باشند، 
یا ترجیح بدهند در محل کار ساکت تر از محیط خانه و 
وقتی  افراد  از  بعضی  حتی  باشند.  خود  شخصی  زندگی 
تنها هستند تمرکز بیشتری دارند و کارشان را بهتر انجام 
می دهند، ولی همچنان در پیشبرد کار گروهی موثر هستند.

افراد ساکت و کم حرف  اوقات در مورد  متاسفانه بعضی 
برداشت ها و قضاوت های غلطی وجود دارد، که در این جا 
کمک می کنیم تا به چند مورد از این تصورات غلط پایان 
دهید و برای تبدیل شدن به یک مدیر موفق از پتانسیل 

کارمندان خود حداکثر استفاده را ببرید:
1-- کارمندان ساکت چیزی برای ارائه کردن ندارند

برخالف تصور بسیاری از افراد، نقش کارمندان ساکت لزوما 
کمتر از کارمندان پرحرف و برونگرا نیست. افراد معموال 
فکر می کنند افراد ساکت نمی توانند منبع اطالعات یا دانش 
باشند یا به عنوان کارشناس در یک سازمان کار کنند. در 
صورتی که بسیاری از افراد درون گرا و ساکت در واقع با 
استعداد هستند ولی تمایلی به خودنمایی ندارند. این افراد، 
کسانی هستند که همیشه می توان به آن ها اعتماد کرد. 
جالب این که در بسیاری از موارد وقتی بحرانی در محل کار 
به وجود می آید یا دیگران به کمک نیازدارند، وجود این افراد 

از سایرین مفیدتر خواهد بود.
۲-- کارمندان ساکت خجالتی هستند

 معموال تصور می شود کارمندان ساکت خجالتی هستند. 
ولی در واقع رفتار انسان ها در محل کار لزوما منعکس کننده 
رفتار آن ها در زندگی شخصی شان نیست. ضمنا، ساکت 
بودن همیشه از خجالت ناشی نمی شود. در واقع ساکت 
نوع  به  بلکه  ندارد  فرد  بودن  خجالتی  به  ربطی  بودن 
شخصیت او مربوط است. افراد ساکت لزوما خجالتی نیستند 
بلکه ممکن است تنها درون گرا باشند. افراد درون گرا ترجیح 
می دهند به تنهایی کار کنند چون وقتی تنها کار می کنند 
بهتر فکر و کار می کنند. افراد برون گرا همین اهداف را با 

تعامل با دیگران به دست می آورند.
3-- کارمندان ساکت  اجتماعی نیستد

اجتماعی  ساکت  کارمندان  کنند  می  تصور  بعضی ها 
نیستند و دوستان زیادی ندارند. در صورتی که در بعضی 
کار  از محل  رفتن  بیرون  به محض  فرد  موارد شخصیت 
و  از نظر همکاران ساکت  تغییر می کند. چنین شخصی 

غیراجتماعی ولی از نظر دوستان شاد و خونگرم است.
 4-- کارمندان ساکت فکر می کنند از بقیه بهترند

شاید بعضی ها فکر کنند کم حرفی دیگران از خودپسندی یا 
غرور آن ها نشات می گیرد، در حالی که بسیاری از این افراد 
فقط کم حرف هستند، همین. اگر در محل کار برون گرا 
هستید، سعی کنید همکار کم حرفتان را بیشتر بشناسید. 
طبیعت ساکت آن ها را به اشتباه و به صورت منفی تفسیر 
نکنید. وقتی خود را از تصورات غلطی که راجع به آن ها 
دارید رها کنید و اعتمادشان را به دست آورید خواهید دید 

که کار کردن با این افراد چقدر راحت است.
 5-- کارمندان ساکت فاقد اعتماد به نفس هستند

 خیلی ها فکر می کنند کارمندان ساکت با کمبود اعتماد 
به نفس مواجهند و به مهارت های خود اطمینان ندارند. 
اما ساکت بودن بیشتر یک ویژگی شخصیتی است تا نشانه 
کمبود اعتماد به نفس. بعضی افراد ترجیح می دهند به جای 
صحبت کردن یا تعریف کردن از خود، توانایی و قابلیت شان 

را در عمل نشان دهند.
6-- افراد ساکت نمی توانند مدیران خوبی باشند

هنوز این تصور غلط وجود دارد که یک رئیس باید برونگرا 
و حتی پرحرف و کمی خشن باشد. اما آمار نشان می دهد 
%۴۰ از مدیران درون گرا هستند. درون گراها متواضعند و 
تمایلی به خودنمایی ندارند. آن ها بیشتر فکر می کنند و 
کمتر حرف می زنند، و به همین دلیل به نظر می رسد که 

توانایی ریسک کردن یا هدایت دیگران را ندارند.

استاندار گیالن مطرح کرد:

استاندار گیالن گفت: نرخ مشارکت اقتصادی بانوان استان 
در سال گذشته، ۲۱.۳ درصد و باالتر از میانگین کشوری 

بوده است.
به گزارش استانداری گیالن، ارسالن زارع در جلسه شورای 
برنامه ریزی گیالن با یادآوری این که نرخ مشارکت اقتصادی 
استان در سال ۹۷ به میزان ۴۴ درصد و نرخ مشارکت 
اقتصادی کل کشور ۴۰.۵ بوده است، افزود: نرخ مشارکت 
اقتصادی بانوان استان در سال گذشته ۲۱.۳ درصد بوده که 

میانگین کشوری آن ۱۶.۱  گزارش شده است.
نماینده عالی دولت در گیالن تصریح کرد: به یقین مهمترین 
مولفه نرخ باالی مشارکت اقتصادی بانوان در گیالن، روحیه 
و حمیت آن ها، سطح آگاهی و امتیازات فرهنگی و اجتماعی 

آنان است که باید از این مولفه ها به درستی استفاده شود.
زارع با اشاره به توجه دولت تدبیر و امید به توسعه روستایی، 
اشتغال و کارآفرینی زنان در این جوامع خاطرنشان کرد: 

در سال گذشته میزان تسهیالت روستایی پرداخت شده 
مشارکتی  طرح های  و  درصد  بانوان ۲۴  به  صرفا  استان 
بانوان و آقایان ۵۵درصد از مجموع تسهیالت پرداخت شده 

بوده است.
وی به انتصاب بانوان در مناصب مدیریتی گیالن اشاره و 
اضافه کرد: استان با میانگین ۲۲درصد در انتصاب بانوان، 
مقام دوم کشور را به خود اختصاص داده به طوری که ۶۳۷ 
نفر از بانوان استان در رده های مدیریتی ارشد، میانه و پایه 

در حال خدمتگزاری به مردم هستند.
زارع با بیان این که به کارگیری زنان در مناصب مدیریتی 
در برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته، افزود: ما نیز 
در استان گیالن این امر مهم را مورد توجه قرار داده و در 

استمرار آن تالش خواهیم کرد.
وی ادامه داد: فعالیت و اقدامات تشکل های مردم نهاد در 
گیالن خوب است اما در عرصه های فرهنگی و اجتماعی 

باید بیشتر شود و الزم است به عنوان یک سیاست از طریق 
دستگاه های اجرایی مرتبط، امور اجتماعی استانداری و امور 
بانوان و خانواده استانداری گیالن فعالیت های این حوزه 

تقویت شود.
استاندار گیالن به سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در 
استان اشاره و تصریح کرد: قطعا این سند به دلیل این که 
اولویت های اساسی و مهم خانواده و زنان و نیز راهکارهای 
عملیاتی را مشخص می کند، بسیار کارآمد بوده و به دنبال 

بهبود وضعیت مرکز ثقل جامعه یعنی خانواده است.
اجرای  که  این  تصریح  با  گیالن  در  دولت  عالی  نماینده 
یادآور شد:  باشد،  فرابخشی  باید  کارآمد  و  موثر  اقدامات 
عملکرد چند دستگاه اجرایی به تنهایی موثر نیست بلکه 
باید بخش های دولتی، خصوصی و تشکل های مردم نهاد 
در کنار هم با هم افزایی نسبت به انجام امور توسعه محور 

گام بردارند.

دستگیری دوشکارچی غیرمجاز 
درلنگرود

 
از  لنگرود  زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس 
به همراه ضبط ۲  نفر شکارچی غیرمجاز  دستگیری ۲ 
داد.  خبر  این شهرستان  در  مجاز  شکاری  قبضه سالح 
به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیالن، 
مأمورین یگان حفاظت پاسگاه محیط بانی چاف و چمخاله 
شهرستان لنگرود در حین گشت وکنترل در منطقه چاف 
و چمخاله جهت پیشگیری از جرایم زیست محیطی به دو 
نفر شکارچی که اقدام به شکار در روزهای غیر شکار نموده 
بودند برخورد کردند که پس از تعقیب و گریز موفق به 
کشف و ضبط دو قبضه اسلحه شکاری تک لول ته پر و دو 
عدد فشنگ شدند. سید امین نجات با اعالم این خبر افزود، 
هر گونه شکار، خرید، فروش، حمل و نگهداری حیوانات 
وحشی بدون کسب مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست 

جرم بوده و با متهمان برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن با اشاره به این که 
تاکنون موردی از کرونا در این استان مشاهده نشده است، 
تأکید کرد: رعایت بهداشت فردی از شیوع ویروس کرونا 

جلوگیری می کند.
به  اشاره  با  خبرنگاران  جمع  در  ساالری  ارسالن  دکتر 
اقدامات انجام شده برای مقابله با ویروس کرونا در استان 
گیالن، اظهار کرد: انتقال این ویروس از انسان به انسان 

بسیار سریع اتفاق می افتد.
وی با بیان این که نخستین بار ویروس کرونا از حیوان به 
انسان منتقل شد، افزود: در حال حاضر ۲۵ کشور جهان 

درگیر این ویروس هستند.
این که  به  با اشاره  رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
ابتالء به این ویروس در حدود ۸۰ درصد بیماران به صورت 
روزهای  همان  از  داد:  ادامه  است،  ساده  سرماخوردگی 
ابتدایی برای جلوگیری از شیوع این ویروس تمام مسافران 
در مرزهای ورودی اعم از زمینی، هوایی و دریایی کشور 

کنترل شده اند.
وی در ادامه به اقدامات صورت گرفته از سوی دانشگاه علوم 
رعایت  آستارا، گفت:  ورودی  مرزهای  در  گیالن  پزشکی 
بهداشت فردی از سوی شهروندان اعم از شستن دست ها 

و پرهیز از روبوسی در شیوع این ویروس تأثیرگذار است.

به  ویروس کرونا می تواند  این که  بیان  با  دکتر ساالری 
مدت ۴۸ ساعت روی اشیا زنده بماند، افزود: هم چنین 
شهروندان بعد از خرید مواد پروتئینی دقت کنند که این 

مواد به خوبی پخته شود.
وی هم چنین از شهروندان خواست در حد امکان با حیوانات 
تماس برقرار نکنند و در صورت تماس دست هایشان را به 

خوبی بشویند تا از انتقال ویروس کرونا پیشگیری شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن با بیان این که تاکنون 
موردی از ابتالء به این ویروس در این استان شناسایی 

نشده است، گفت: شهروندان به شایعات توجه نکنند.

بررسی گزارش های آماری نشان می دهد؛ حجم وام ها و 
اعتبارات دریافتی نظام بانکی کشور از خارج و هم چنین 
به  است؛  داشته  افزایشی  روندی  آن ها،  ارزی  سپرده های 
طوری که این شاخص در آذر ۹۸ نسبت به دو سال قبل 
حدود ۵۵.۲ درصد رشد را نشان می دهد. نکته قابل توجه 
این که؛ این افزایش در حالی رخ داده که تحریم ها در این 

مدت تشدید شده است.
میزان وام ها و اعتبارات دریافتی نظام بانکی کشور از خارج 
و هم چنین سپرده های ارزی آن ها در آذر ۹۸ به ۶۳۰ هزار 
میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد 
۱۰.۹ درصدی و در مقایسه با پایان سال ۹۷ افزایش ۶.۶ 

درصدی را نشان می دهد.
حجم وام ها و اعتبارات دریافتی نظام بانکی کشور از خارج 
و هم چنین سپرده های ارزی آن ها در آذر ۹۷ حدود ۵۶۸ 
هزار میلیارد و در اسفند۹۷ معادل ۵۹۱ هزار میلیارد تومان 

بوده است.

شبکه بانکی کشور تا آذر ۹۶ حدود ۴۰۶ هزار میلیارد تومان 
وام و اعتبارات از خارج کشور دریافت کرده بود که در پایان 

همان سال به ۴۴۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
میزان وام ها و اعتبارات دریافتی نظام بانکی کشور از خارج 
و هم چنین سپرده های ارزی آن ها در آذر۹۷ به ۵۶۸ هزار 
میلیارد تومان و در اسفند۹۷ به ۵۹۱ هزار میلیارد تومان رسید.

■■ کاهش بدهی ارزی بانک مرکزی
بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، بررسی وضعیت بدهی 
ارزی این بانک در دوره مورد نظر نیز نشان می دهد که بدهی 

میلیارد  هزار  معادل ۱۸۷  آذر۹۸  مرکزی در  بانک  ارزی 
تومان بود که نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۶.۸ درصد 
کاهش و در مقایسه با پایان سال۹۷ حدود ۱۶.۲ درصد 

افت داشته است.
حجم بدهی ارزی بانک مرکزی در آذر ۹۷ حدود ۲۲۵ هزار 
میلیارد تومان و در اسفند۹۷ معادل ۲۲۳ هزار میلیارد و 

۴۰۰ میلیون تومان بوده است.
نشان  بانک مرکزی هم چنین  آماری  بررسی گزارش های 
دهنده روند کاهشی بدهی ارزی در یک سال گذشته بوده، این 
در حالی است که پیش از آن روندی رو به رشد داشته است.

بدهی ارزی بانک مرکزی در آذر۹۶ حدود ۱۷۸هزار میلیارد 
تومان بوده که با رشد ۲۵.۹ درصدی تا ۲۲۵ هزار میلیاردتومان 

در آذر۹۷ باال رفته است.
رقم بدهی ارزی این بانک در پایان سال۹۶ نیز ۱۹۱ هزار 
میلیارد تومان و در اسفند۹۷ حدود ۲۲۳ هزار میلیارد تومان 

شده است.

نرخ ۲۱ درصدی مشارکت اقتصادی بانوان در گیالن
معیار -- گیالن -- مهدیه رزاقی لنگرود ی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن:

موردی از كرونا در گیالن مشاهده نشده است

از كارمنداِن ساكت 
خود چه میدانید؟!

 امیررضا انصاری

رشد ۵۵ درصدی وام های خارجی نظام بانکی
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 --- پژوهش ---

در قسمت پیشین این مقاله در زمینه رویکرد رسانه ای 
در قبال موضوع تبلیغات اشاره ای مختصرداشتیم  اما در 
که   را جلب می کنم  تان  توجه  نکته  این  به  ادامه مطلب 
به راستی رسانه تبلیغاتی چیست؟ و چه نوع رسانه هایی 

درکمپین های تبلیغاتی موثرند؟
پر واضح است که هر کسب و کار برای موفقیت در تجارت 
خود و یک برندسازی حرفه ای نیاز به بازاریابی پیشرفته یا 
اجرای کمپین تبلیغاتی دارد و در این راستا مجموعه اقدامات 
بازاریابی که به اصطالح چهار پی )p۴(  نامیده می شود یکی 

از اصول اجتناب ناپذیر در این حوزه به حساب می رود.
یکی از این بخش های مهم ۴گانه ارتقا محصول یا همان 
پروموشن )Promotion( است که در آن باید اقداماتی برای 
ترفیع جایگاه فروش محصول انجام داد که تبلیغات مهم ترین 
ابزار آن است لذا در ادبیات بازاریابی تبلیغات جایگاه ویژه ای 
این روزها در کسب و کار مدرن طراحی و اجرای  دارد و 

کمپین های تبلیغاتی به امری بدیهی تبدیل شده است.
طراحی و اجرای کمپین های بازاریابی شیوه های متفاوتی 
دارد و در نگاه کلی تبلیغات برای ارتباط با مخاطبین خود 
نیازمند بستر رسانه هاست. لذا در این مقاله به مفهوم کلی 
رسانه و رسانه تبلیغاتی و انواع آن در اجرای کمپین تبلیغاتی 
پرداخته می شود. در این جا باید به این سوال اساسی پاسخ 
دهیم که اصوال رسانه چیست؟ و چه گونه رسانه ای برای 
انتقال پیام  تبلیغاتی توسط صاحبان پیام انتخاب شوند؟ 
رسانه به صورت کلی یعنی ابزار یا کانال ارتباطی که در آن 
پیامی از یک فرستنده به یک گیرنده انتقال می یابد. این 
تعریف اما بسیار خام است و کلی حساب می شود. از منظر 
کمپین تبلیغاتی، رسانه تبلیغاتی وسیله و ابزاری است که 

پیام و شعار تبلیغاتی یا پیام فروش بازاریابی را به مخاطبان 
بازار هدف منتقل کند و آن ها را به عکس العمل وا دارد و در 

رفتار آن ها تاثیر بگذارد. 
در چارچوب این تعریف رسانه ها را به صورت کلی به سه 
دسته می توان تقسیم کرد؛ نخست رسانه های ادراک حسی 
که مربوط به زمان و مکان است، ثانیا رسانه های شناختی 
همچون تصویری زبان و خط و موسیقی، ثالثا رسانه های 
و  بازارایابی  حوزه ی  در  معموال  امروزه  که  انتقالی  فنی 
کمپین های تبلیغاتی از مورد آخر استفاده می شود و این 
رسانه ها  آشناترین  و  شناخته شده ترین  شامل  رسانه ها 
تلویزیون،  مانند  رسانه هایی  شامل  که  می شوند  حساب 
رسانه های  چنین  هم  و  روزنامه ها  و  مجالت  اینترنت، 
مقایسه  در  کدام  هر  که  هستند  رادیو  نظیر  شنیداری 
زمینه  در  می باشند  نقائصی  و  مزیت ها  دارای  دیگری  با 
تلویزیون، آن را یکی از اثر بخش ترین رسانه ها در طول 
یک صد سال اخیر دانسته اند به گونه ای که با ظهور آن، 
مدیای تبلیغات و ابزارهای کمپین های تبلیغاتی به صورت 
انقالبی تغییر کرد. و هنوز هم روز به روز به مخاطبان آن 
افزوده می شود و حتی امروزه با ظهور شبکه های پخش 
زنده ی اینترنتی مختصات این رسانه بسیار گسترده تر هم 
شده است. تلویزیون همواره برای مردم وظیفه خبررسانی 
و سرگرمی را فراهم آورده و محبوبیت آن کامال مشهود 
است.تلویزیون رسانه ای است که روز به روز بر مخاطبان 
آن افزوده می شود و دسترسی گسترده ای به کسب وکارها 
و  سرگرمی  کارکرد  دو  با  همیشه  تلویزیون  می دهد. 
خبررسانی خود در بین مردم جایگاه ویژه داشته است. این 
محبوبیت به گونه ای است که در نظرسنجی از بینندگان 
تلویزیون این رسانه بیشترین نفوذ و تاثیرگذاری تبلیغاتی 
را بین آن ها دارد و کسب و کارها می توانند به شکل های 
تیزر های  که  باشند  داشته  تلویزیونی  تبلیغات  مختلفی 
تلویزیونی و اسپانسر شدن در برنامه های زنده تلویزیونی 
از متداول ترین آن هاست. در ادامه این سخن در قسمت 
بعدی به رسانه هایی دیگر نظیر رادیو، مطبوعات، اینترنت 

و فضای مجازی نیز به اختصار می پردازیم.
ادامه دارد...

"عطار"
چون نیست هیچ مردی در عشق یار ما را

سجاده زاهدان را درد و قمار ما را
جایی که جان مردان باشد چو گوی گردان

آن نیست جای رندان، با آن چکار ما را
گر ساقیان معنی با زاهدان نشینند

می زاهدان ره را ،درد و خمار ما را
درمانش مخلصان را، دردش شکستگان را

شادیش مصلحان را، غم یادگار ما را
ای مدعی، کجایی تا ملک ما ببینی

کز هرچه بود در ما، برداشت یار ما را
آمد خطاب ذوقی از هاتِف حقیقت

کای خسته، چون بیابی اندوه زار ما را
عطار اندرین ره اندوهگین فروشد

زیرا که او تمام است انده گسار ما را

"پژمان بختیاری"
با خموشی ها در این محفل مرا

گفتگویی دلنشین با دلبرست
خواب مژگان جنبش ابروی دوست

در بیان عشق صدها دفترست
هر تبسم،هر تغافل،هر نگاه

عاشقان را ترجمانی دیگرست
گر لب عاشق ز گفتن ها تهی است
گوش معشوق از شنیدنی ها پرست

با نگاهی قصه ها گویند از آنک
یک نگاه از صد زبان گویاترست

"رشیدالدین وطواط"
از طره تو غیرت مشک سیاه راست

وز چهره تو حیرت خورشید و ماه راست
عادت ربودن دل و پیشه هالک جان

آن دو رخ سپید و دو چشم سیاه راست
پوشی همه قبا و کاله وز حرمتت

این عز و جاه بین که قبا و کاله راست
دیده گناه کرد که : در تو نگاه کرد

پس چون عقوبت از تو دل بی گناه راست؟
خوبی ترا و عشق مرا و سریر ملک 
خوارزمشاه اتسز خوارزمشاه راست

"رهی معیری"
اشکم ولی به پای عزیزان چکیده ام

خارم ولی به سایه گل آرمیده ام
با یاد رنگ و بوی تو ای نو بهار عشق
همچون بنفشه سر به گریبان کشیده ام

چون خاک در هوای تو از پا فتاده ام
چون اشک در قفای تو با سر دویده ام
من جلوه شباب ندیدم به عمر خویش

از دیگران حدیث جوانی شنیده ام
از جام عافیت می نابی نخورده ام
وز شاخ آرزو گل عیشی نچیده ام
موی سپید را فلکم رایگان نداد

این رشته را به نقد جوانی خریده ام
ای سرو پای بسته به آزادگی مناز

آزاده من که از همه عالم بریده ام
گر می گریزم از نظر مردمان رهی
عیبم مکن که آهوی مردم ندیده ام

ودکی" "ر
گر من این دوستی تو ببرم تا لب گور

بزنم نعره ولیکن ز تو بینم هنرا
اثر میر نخواهم که بماند به جهان

میر خواهم که بماند به جهان در اثرا
هر که را رفت، همی باید رفته شمری

هر که را مرد، همی باید مرده شمرا

"سیمین بهبهانی"
چه می بینم ؟ خدایا ! باورم نیست 
تویی : همرزم من !  هم سنگر من 

 چه می بینم پس از یک چند دوری
که می لرزد ز شادی پیکر من 
تو را می بینم و می دانم امروز

همان هستی که بودی سال ها پیش
 درین چشم و درین چهر و درین لب 

 نشانی نیست از تردید و تشویش
تو رامی بینم و می لرزم از شوق 

 که دامان تو را ننگی نیالود 
 پرندی پرتو خورشید ، آری 
 نکو دانم که با رنگی نیالود 

تو را می دانم ای همگام دیرین 
که چون کوه گران و استواری

نه از توفان غم ها می هراسی
نه از سیل حوادث بیم داری

غروری در جبینت می درخشد 
نگاهت را فروغی از امیدست 

تو می دانی ، به هر جای و به هر حال 
شب تاریک را صبحی سپیدست 

ز شادی می تپد دل در بر من 
به چشمم برق اشکی می نشیند 

بلی ، اشکی که چشمانم به صد رنج 
فرو می بلعدش تا کس نبیند

کافه شهرحمید مزرعه

لحطاتی با شعربه انتخاب نیما موسوی

بخش سیزدهم
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فلسفه و تراژدی فریدریش نیچه)2(
مهمترین شخصیت های  از  یکی  فوکو،  باور میشل  به 
به  مربوط  شرایط  برحسب  که  جنون  تاریخ  مرزی در 
بی شک  گردیده،  جنون  مرحله  وارد  خود  روزگار  عصر 

نیچه است.
یکی از مهمترین مقوالت انسان شناسی ساحتی از وجود 
انسانی است که در برزخی از عقل و عشق یا خرد و جنون 
بسر می برد. انسان هایی که از آنان به، انسان های مرزی، 
تعبیر می شود، محصول عدم تعیین به جغرافیای معنوی 
خاص می باشند. این بعد وجودی انسان را از آن لحاظ 
وجود  در  که  کرد،  تعبیر  مرزی  انسان های  به  می توان 
آنان، جدال میان جهان های موازی مشاهده می شود. لذا 
زمانی که از تجربه های عالم معنا در عالم ناسوت سخن 
می گویند یا بنا بر منطق آن جهان متعالی و شهودی در 
این جهان ناسوت عمل می کنند، توسط انسان ها متهم به 

جنون می گردند.
خاطره ای از روزهای اول جنون نیچه وجود دارد که نظریه 
دیوانگی عرفانی را مطرح می کند. زمانی که نیچه دیوانه 
به  قطار  با  را  او  دوستان صمیمی اش  از  اوربک  می شود 
شهر بازل برمی گرداند. در ایستگاه قطار پروفسور ویل به 
پیشواز آن ها می آید تا شخصا نیچه را در کلینیک فریدمات 
بستری کند. نیچه فورا ویل را می شناسد و می گوید: آقای 
ویل؟ شما روانپزشک هستید. چند سال پیش با هم درباره 
دیوانگی عرفانی بحث کردیم و موضوع بحث ما دیوانه ای 
به نام آدولف ویشر بود که این جا زندگی می کرد. ویل 
بدون این که سخنی بر لب بیاورد حرف های او را با سر 
تایید می کند. بدین ترتیب مشخص می شود که نیچه با 
مفهوم دیوانگی عرفانی، آشنایی داشته و با پروفسور ویل 

در این باره گفتگو کرده است.
نظریه  باب  در  را  چالش هایی  نیز  پزشکی  پژوهش های 
نقش سفلیس در جنون نیچه مطرح می کنند. در پژوهشی 
ساکس به  نام لئونارد  به  آمریکایی  پزشک  توسط  که 
انجام رسیده است، بیان شده است که عامل جنون او آن 
بیماری سفلیس نبوده،  می شد  تصور  پیشتر  که  طور 
بوده است.  آن  دیرپیش رونده  نوع  از  بلکه سرطان مغزی 
به گفته دکتر ساکس؛ نشانه هایی که نیچه از خود بروز 
داده است هیچ کدام با عالئمی که امروزه برای تشخیص 
و  چهره  بی حالتی  مثل  دارد  کاربرد  سفلیس  بیماری 
می کند  اضافه  ساکس  ندارد.  مطابقت  گفتار،  نامفهومی 
که در اواخر قرن نوزدهم بیش از ۹۰درصد مبتالیان به 
سفلیس پیشرفته سریعا ناتوان می شدند و ظرف پنج سال 
است  این در حالی  بیماری می مردند،  از تشخیص  پس 

که نیچه یازده سال هم چنان زندگی کرد. به گفته دکتر 
ساکس؛ پزشکان نیچه احتمال می دادند که او به سفلیس 
برای  جایگزین  تشخیصی  ارائه  از  اما  باشد،  نشده  مبتال 
بیماری او ناتوان بودند. به گفته دکتر ساکس این عقیده 
که نیچه از روسپیان سفلیس گرفته، برای نخستین بار 
در سال ۱۹۴۷ اظهار شد. النگ-آیک بام، در کتابی که در 
محکومیت نقش نیچه در فلسفه نازیسم نوشته بود، مدعی 
می شود که زمانی عصب شناسی برلینی به او گفته است 
که نیچه، در روسپی خانه ای واقع در الیپزیک وقتی که 
دانش آموز بود خود را گرفتار سفلیس کرده و بخاطر این 
قرار  درمان  تحت  الیپزیکی  پزشک  دو  توسط  بیماری 
گرفت. به طور عجیبی این خبر واحد که نیچه سفلیس 
داشته است و در کتاب اساسا مشکوک و غیرمعتبر النگ-

آیک بام مطرح شده بود، بارها مورد استناد قرار گرفته است. 
نیچه در ۲۵ اوت سال ۱۹۰۰ در وایمار درگذشت.

■■ آپولونی و دیونوسی
است  فلسفی  دووجهی  مفهوم  یک  دیونوسی  و  آپولونی 
که بر اساس شماری از چهره های اسطوره ای یونان باست

ان یعنی آپولون و دیونیسوس شکل گرفته است. هر چند 
این دیدگاه به طور معمول به کتاب معروِف نیچه، زایش 
پیشتر  اما هولدرلین نیز  می شود،  داده  نسبت  تراژدی، 
هم  بود،  گفته  سخن  خویش  اشعار  در  آن ها  باب  در 
چنین وینکلمان از باکوس که نام ُرمی دیونیسوس است، 

پیش از نیچه چیزهایی بیان کرده بود. یک سال پیش از 
انتشار زایش تراژدی، نیچه نوشتاری را تحت عنوان، در باِب 
موسیقی و واژه ها، به نگارش درمی آورد. او در این نوشتار 
به ارائه داوری  شوپنهاوری در باب موسیقی می پردازد که 
موسیقی بیانی است بنیادی از جوهره ی هر چیز. در وهله 
از موسیقی  نیز شعر غنایی و درام قرار می گیرد که  دوم 
مشتق شده است و تجلی هایی پدیدار از اشیا ارائه می دهد 
و به این گونه با در نظر گرفتن این فرایند، تراژدی از دل 

موسیقی زاییده می شود.
داستانی  تراژدی،  زایش  ابتدایی  بخش های  در  نیچه 
اسطوره ای را از یونان باستان ذکر می کند که در آن حکایت 
شکار سیلنوس،  برای  جنگل  شاه میداس در  تالش های 
همزاد دیونیسوس، روایت می شود. پس از سال ها تالش، 
چنگ  به  جنگل  در  را  سیلنوس  باالخره  میداس  شاه 
می آورد و از او این سوال را می پرسد که خواستنی ترین 
و بهترین چیز در زندگی برای آدمی چیست. سیلنوس در 
ابتدا سکوتی گزنده اختیارمی کند و در نهایت با فشارهایی 
با خنده ای  وارد می شود،  او  بر  از سوی شاه میداس  که 
گستاخانه این گونه لب به سخن می گشاید که؛"آه، ای نژاد 
مصیبت زده فانی… چرا مرا وادار به بیان چیزی می کنید 

که به صالح شماست تاهرگز آن را نشنوید؟
شما  دسترِس  از  مطلقا  چیز  بهترین  و  خواستنی ترین 
خارج است: زاده نشدن، نبودن، هیچ بودن. اما در درجه 
دوم، بهترین و خواستنی ترین چیز همانا… هر چه زودتر 

ُمردن است."
 نیچه بر آن است که یونانیان به خوبی وحشت هستی 
پوشاندن  برای  رو  همین  از  می کردند،  درک  را  وجود  و 
این حقیقت تلخ )حقیقت دیونیسوسی هستی(، هنرهای 
زیبا و خدایان المپی خویش را همچون یک لفافه و استتار 

رویاگونه )وجه آپولونی فرهنگ یونانی( آفریدند.
نیچه در تراژدی کالسیک آتن شکلی هنری را می یابد که در 
آن بدبینی و تولدستیزی موجود در خرد سیلنوس، استعال 
تاریک  ورطه  در  کنکاش  با  یونانی  تماشاگران  می یابد. 
رنج های بشری که توسط شخصیت های تراژدی بر صحنه 
بازنمایی می شد، شادمانه و با شور و حالی وصف ناپذیر به 
زندگی آری می گفتند و آن را شایسته و سزاوار زیستن 
به  تراژدی  زایش  کتاب  در  که  اصلی   زمینه  می یافتند. 
این است که هنرهای دراماتیک و  آن پرداخته می شود 
به طور خاص تراژدی ها حاصل تلفیق انگیختارهای هنری 

دیونیسی و آپولونی هستند.
)ادامه دارد(

تبلیغات و رسانه 
]بخش سوم[

      غالمرضاعلمشاهی 
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شیطنت كودک دو ساله مرندی
 

)ع(  رضا  امام  بیمارستان  مسووالن  گزارش  برابر 
امدادرسانی  درخواست  و   ۱۲۵ ارتباطی  سامانه  به  تبریز 
از آتش نشانان برای نجات پسر بچه ۲ ساله مرندی که با 
فرو رفتن میله فلزی در دهانش منتظر آماده سازی برای 
عمل جراحی بود، گروه امداد آتش نشانی ایستگاه شماره ۱۲ 
شهدای ماراالن با فرماندهی آتش بار به محل حادثه اعزام 
شدند. گروه امداد آتش نشانی تبریز با مراجعه به بیمارستان 
کامل،  احتیاط  و  ایمنی  اصول  رعایت  با  و  )ع(  رضا  امام 
مقداری از میله آهنی را با نظر پزشکان بیمارستان بریده 

و وی را برای عمل جراحی آماده کردند.
به والدین توصیه می شود؛هرگونه اجسام تیز، برنده، میله ای 
و ... را که با بازیگوشی کودکان می تواند حادثه ساز شود، از 

دسترس کودکان دور نگه دارند.

زنده ماندن معجزه آسای كودک 
چند ماهه 

با  وحشتناک  تصادفی  از  پس  ماهه  چند  کودک 
یک خودرو، جان سالم به در برد. یک زن در اوکراین که 
فرزندش را داخل کالسکه گذاشته بود، حین عبور از خیابان 
با حادثه ای وحشتناک مواجه شد. یک راننده که در حالت 
غیرطبیعی بود با کالسکه این کودک برخورد کرد. جالب 
این حادثه  از  و  ندید  این کودک آسیب چندانی  این که 

وحشتناک جان سالم به در برد.

شماره 116 --- جدول و سودوکو ---

1 4 9
6 3 7

۲ 4 1
1

9 5 7 ۲ 6
4 5 6 9 1

4 5
7 9 6 8

7 8

سودوکو شماره 86

3 8 7 1 9 ۲ 5 6 4
6 9 4 5 8 3 1 ۲ 7
5 1 ۲ 4 6 7 8 3 9
7 6 1 3 4 5 9 8 ۲
9 ۲ 3 6 7 8 4 1 5
8 4 5 9 ۲ 1 3 7 6
۲ 5 8 7 3 4 6 9 1
1 3 9 ۲ 5 6 7 4 8
4 7 6 8 1 9 ۲ 5 3

جواب شماره قبل

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

حکایت
روزی کسی مال را به منزلش دعوت کرد که بیا نان و 
نمکی بخوریم. مال باور نکرد و گمان کرد شاید غذای 
باشد. وی به خانه آن شخص رفت. وقتی  دیگر درکار 

غذا آوردند مال جز قدری نان و نمک چیزی ندید. 
بخواست.   چیزی  آمد  صاحبخانه  سرای  در  بر  گدایی 

صاحبخانه او را جواب گفت.
این  با  نروی  اگر  گفت؛  مرد  آن  نمود،  باز سوال  سائل 

چوب سر ترا خواهم شکست.
 مال گفت : این مرد آنقدر در قول خود صادق است که 

حساب ندارد. تا زود است برو و جانت را بدر بر. 

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

رفتم از این چشم بندهایی که خارجی ها موقع خواب 
می زنند خریدم که مثال با آرامش بخوابم 

بزاره  پا  "بیاد  دارم یکی  استرس  زنم،مدام  هروقت می 
رو شکمم"!!!

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

رفتم دکتر بهم گفت؛
اگه میخوای سالم بمونی از قلیون دوری کن...

رفتم بازار یه شیلنگ ۱۰ متری واسه قلیونم خریدم....
به نظرتون کافیه یا باید بیشتر دوری کنم.؟؟

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

شغلتون  پرسید؛  بانک  رییس  بگیرم...  وام  بانک  رفتم 
چیه؟

گفتم؛ مدیر هستم!
دادقهوه  کرد.دستور  واحوال  حال  بلندشدکلی  ازجاش 

باکیک برام آوردند...
بعدپرسید؛مدیر کجاهستید؟

گفتم؛ توی فیسبوک مدیر پیج هستم!
انصاف  بی  بیرون...  انداختم  بانک  از  لگد  با  شد  بلند 

نذاشت حداقل کیک و قهومو بخورم!!

به یکی میگن یه موجود نام ببر، میگه یخ ...، میگن 
من  چرا  میگه  نمیشه،  محسوب  موجود  که  یخ  آخه 

خودم صد بار دیدم نوشتند یخ موجود است

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

وقتی پشت آیفون می پرسی : کیه؟
%۹۵ مردم میگن باز کن، %۵ باقیمانده هم میگن : منم

هیچکس جواب درست نمیده!

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

موبایلم امروز بهم گفت: مُن چرا میزنی به شارژ؟ واسه 
کی؟ واسه چی؟

بیرون  رفتم  اتاق  از  فقط  بدم،  نداشتم  جوابی  هیچ 
گذاشتم کمی با خودش خلوت کنه

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

واقعا خیلی دردناکه...
.
.

این همه زحمت می کشی هفته رو تموم می کنی، دوباره 
یکی دیگه شروع می شه!!

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

طرف برای ماهیگیری نارنجک می اندازه تو رودخانه
.
.

یه مشت ماهی ریز و کوچیک میاد رو آب، میزنه زیر 
گریه، میگه ... بمیرم، زدم تو مهدکودکشون

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

لطفا به این مطلب خوب نگاه کنید...!
.

"مطلب"
.

مچکرم تو عروسیتون جبران میکنم !!!

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

بعضیا همچین اخباره اقتصاد رو دنبال میکنن انگار تمام 
داراییشون تو بانکای سوییس بلوکه شده

.

.
یارانتو بگیر بابا

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

قاشق چیست ؟
.

خداوکیلی قاشقم روهم من باید بگم چیه !
تا حاال با بیل غذا میخوردین
زشته بابا، یکم مطالعه کنید!!!

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

هم  خالی  پـریز  تـا   ۱۰۰ اگـه  که  مادری  سالمتی  به 
باشه،

.

.
در  شارژ  از  رو  تو  گوشیه  جاروبرقی،  کردن  وصل  برا 

میاره!
یعنی به وضوح دیدما!!!!!

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

آخه چرا اینجوریه...
تهران به مشهد ۱۰۰۰ کیلومتر
مشهد به تهران ۱۰۰۰ کیلومتر

طبقه اول به هفتم: ۷ طبقه
طبقه هفتم به اول: ۷ طبقه

شنبه تا پنج شنبه: ۵ روز
ولی پنج شنبه تا شنبه: ۲روز...!!!

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

االن دیگه مالک ازدواج،
پول نیست!!!!!!

همین که پسر گوشیش از این ساده ها باشه یعنی مرد 
زندگیه!!!

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

کاش منوی کافه ها عکس هم داشتند که بدونیم چی 
سفارش می  دیم

.
lesdijelkisdv سفارش  رفتم کافی شاپ یک  دیروز 
دادم؛ همون آب خوردن خودمون بود یه زیتون انداخته 

بودن ته لیوانش

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

بزرگترین و لذت بخش ترین زمان برای زن ها جلو مادر 
شوهرشون میدونید چه زمانیه؟!

.
وقتی که مادر به پسرش میگه پسرم تو که این غذارو 

نمیخوردی
عروسه مادر شوهرشو نگاه میکنه و میگه نه مادر جان 

من عادتش دادم بخوره
عروس ها،  برای  رو  لحظه  این  لذت  محققان  از  برخی 

مساوی با پیروزی در جنگ جهانی دوم دانسته اند!!!

افقی:
۱- چوب های زیر ریل- از پرندگان ۲- به وجود آوردن- ستبروبزرگ- مرکز مازندران ۳- واحدی در طول- از گیاهان تزئینی- تیره و کدر ۴- غرامت- جانشین- بیماری ۵- دریای عرب- عالمت مفعولی- شبکه اینترنتی- دانشمند  ۶-گفتار 
تیراندازی نمودن- کشور آسیایی ۷- طاقت آوردن- کشت بارانی- اشاره به نزدیک ۸- جعبه فلزی یا چوبی که کاالی نفیس را در آن بگذارند- خونی ۹- رشد و بالندگی- شیشه آزمایشگاهی- خواهش ۱۰- مردم بومی- از اقمار مشتری- در 

زمین والیبال بیابید ۱۱- پیشگاه خانه- تازه- حرف پوست کنده- خداوند ۱۲- فرار نمودن- مقصود- بسته شده ۱۳- بخشش- شهری در خوزستان- جسد حیوان مرده ۱۴- درخشان- ورودکننده- شعر ژاپنی ۱۵-کیلومتر شمار- روشندل
 عمودی:

۱- حروف نگار- بی نتیجه ۲- دورویی- دشمنی کردن با یکدیگر- همدم ۳- مزد- کنایه از آدمی که تازه سر و وضع پیداکرده- شفابخش بیمار 
۴- مجبور نمودن- دست عرب- سرزنش- طاقچه باال ۵- جای پا- شهری در شمال نروژ- زهره و جرئت ۶- ویتامین جدولی- آتشدان کباب 
پزی- فرهنگ ۷- نخ بافتنی- طایفه- دودمان ۸- سپهر- العالج- صندوقچه ۹- زبان اروپایی- پشته خاک- مایوس ۱۰- گونه ها- هم اکنون 
در دست شماست- عدد خیطی ۱۱- تایلند سابق- شهری در استان البرز- عالمت جمع ۱۲- تصدیق انگلیسی- مصیبت- پوستین- استخر 
۱۳-همه کس دارد- نرمی- از اقوام مادری ۱۴- واحد اندازه گیری زاویه- طرف- زادگاه حضرت ابراهیم- چین و جعد ۱۵- از مواد ضروری برای 

بدن- بی توجه و نامنظم

  ۱۵   ۱۴   ۱۳    ۱۲   ۱۱    ۱۰     ۹      ۸      ۷      ۶      ۵      ۴     ۳      ۲       ۱
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵



ثبت ۵۸ میراث فرهنگی ناملموس 
در فهرست آثار ملی كشور

 ۵۸« گفت:  آثار  ثبت  دفتر  مدیرکل  پورعلی  مصطفی 
شرقی،  آذربایجان  استان های  از  ناملموس  میراث  فرهنگی 
آذربایجان غربی، البرز، اصفهان، تهران، خراسان جنوبی، سمنان، 
کرمانشاه، کردستان، گلستان و یزد در فهرست آثار ملی کشور 

ثبت شد.«
به گزارش وزارت میراث فرهنگی، پورعلی در جلسه شورای ملی 
ثبت میراث فرهنگی ناملموس گفت:» از استان آذربایجان شرقی 
شیوه پخت پالئت قیقاناغی )خاگینه بلوط( شهر خسروشاه و 
شیوه پخت نان سنتی زریشلی کوکه روستای اسفنجان و از 
استان آذربایجان غربی فن و مهارت جوالبافی )جاجیم بافی( و 
مهارت پخت خوراک سنتی گوزلمه شهرستان ارومیه به عنوان 
میراث ناملموس به ثبت ملی رسید.« او افزود: »مهارت سنتی 
پخت نان های سرودار از استان البرز و از استان اصفهان آداب و 
رسوم عید غدیر کاشان، استاد غفار سردابی؛ گنجینۀ زندۀ بشری 
در زیلوبافی، آیین علم گردانی مندرجان شهرستان چادگان، 
آیین نخل بندی و نخل گردانی زواره، رودوزی سنتی چشم و 
نظر )چشارو(، مهارت آهنگری زواره، مهارت زره بافی اصفهان 
)امامزاده نرمه(، مهارت ساخت مشبک فلز، مهارت گلبندی خاتم 
و مهارت گوی بافی شهرستان نوش آباد در جلسه شورای ملی 
ثبت میراث فرهنگی ناملموس با نظر تمام اعضای شورا به ثبت 

ملی رسید.«

پورعلی تصریح کرد: »از استان تهران آیین و مراسم مذهبی 
سنگ زنون محله کن، برگزاری مراسم آیینی مذهبی مسلمیه 
شهر ری، گویش کنی، مهارت برداشت خرمالو )خرمالوچینی( 
محله کن و مهارت پخت نان جوز محله حصارک و از استان 
خراسان جنوبی میراث فرهنگی ناملموس استاد ذوالفقار بیتانه؛ 
گنجینه زنده بشری در سازسازی سنتی و نوازنده دوتار، آیین و 
مراسم پخت آش بز باش در شهرستان خوسف، دانش و مهارت 
بومی و سنتی نقشه خوانی قالی خراسان جنوبی، مهارت بافت 
سنتی قالی لچک ترنج ربعی سعدی شهر مود، مراسم تعزیه 
زعفرجن در شهرستان بشرویه، مراسم عماری ورپوشی )عماری 
بافت  مهارت  )گلریزان(،  گلریزو  مراسم  بشرویه،  شهر  آرایی( 
جاجیم انگشتی روستای اوجان و مهارت قلم زنی ویژه طبس 

ثبت ملی شد.«
مدیرکل دفتر ثب آثار بیان کرد: »از استان سمنان نیزمراسم 
عزاداری حسن، حسین میامی، مهارت پخت غذای شله قروت، 
مهارت سنتی پخت غذای جوش بره، مهارت سنتی پخت غذای 
شنگی پلو، مهارت سنتی پخت غذای قطقی فرومد، مهارت سنتی 
پخت غذای کله آش بیابانک، مهارت سنتی پخت نان کاک و از 
استان کرمانشاه بازی قارن توپان، مهارت پخت آش شله ریژاو 
)منطقه ریجاب(، مهارت پخت خورشت خالل کرمانشاه و از 
استان کردستان استاد نسرین میرزایی؛ گنجینه زنده بشری در 
سفالگری، استاد عارف غالمی؛ گنجینه زنده بشری در شال بافی، 
شیوه پخت غذای محلی کوله که باینجان )کدو گوجه(، شیوه 
درست کردن شال حاجیانه و شیوه ساخت َشن )چنگک چوبی( 
به عنوان میراث ناملموس به ثبت ملی رسید.« او افزود: »از استان 
گلستان استاد سید محسن سادات مزنگی؛ گنجینه زنده بشری 
در حصیربافی، استاد عفت مرادی زاده؛ گنجینه زنده بشری در 
ابریشم بافی ترکمن، مراسم اِلِشدرمه در عروسی ترکمن، دانش 
بومی ساخت خانه های چوبی گمیشان، دانش و مهارت بومی 
اجرای شیرسر در استان گلستان، مهارت ساخت عروسک محلی 
روستای قلعه قافه و کارکردهای فرهنگی فرهنگی آن، ثبت ملی 
شد.« پورعلی تصریح کرد:  »از استان یزد استاد حسیم منتظری؛ 
گنجینه زنده بشری در زرگری، شیوه تهیه کیک یزدی، شیوه 
ساخت خشت اومال، شیوه ساخت دیوار چینه ای، شیوه ساخت 
قالب جوم یزدی، مهارت پخت سوروکوک و مهارت پخت شولی 
یزدی و از انجمن خوشنویسان ایران استاد غالمحسین امیرخانی؛ 
گنجینه زنده بشری در خط نستعلیق به عنوان میراث ناملموس 

به ثبت ملی رسید.«
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»هفته نامه سراسری، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی«

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

□ پیشینه
در بخش نخست این دردنامه، نویسنده از مشکالتی که 
و  می گوید  است، سخن  داشته  خود  کودکی  دوران  در 
بیان  را  داشته اند  او  شبیه  کودکان  که  مشترکی  موارد 
می کند. دوران مدرسه برای او خاطرات تلخ و شیرینی 
بجا گذاشته اما ورود به دوران نوجوانی و جوانی، به ویژه 

در دانشگاه و محیط کار، از رنج او نکاسته است...
◄ ◄ ◄ در دانشگاه همه چیز برایم مثل گل و بلبل بود! همه 

کالس های من در طبقات باال برگزار می شد. این از نهایت 
خوش شانسی من بود. از همان ترم اول رئیس و معاون 
دانشگاه حواسشان به من بود، به جرات می توانم بگویم 
بیشتر از سایر مسوولین؛ ولی متاسفانه از دستشان کار 
خاصی بر نمی آمد. آن ها نمی توانستند برای دانشگاهی که 
ساختمانش پیشتر ساخته شده است، آسانسور بگذارند. 

تنها کاری که برای من توانسته بودند بکنند این بود که 
اجازه دهند در همان طبقاتی که کالس ها تشکیل می شد 
از دستشویی اساتید استفاده کنم و مجبور نباشم پایین 
برگردم. اما این موضوع کمکی به من نکرد. در مورد آن 
دستشویی به این فکر نکرده بودند که در ورود به سرویس 
گیر  جا  آن  ویلچر  که  باشد طوری  استاندارد  بهداشتی 
نکند. پس در عمل، این موضوع هم کنسل بود و به درد 

من نخورد.
من در دانشگاه دوستان درجه یکی داشتم که کافی بود 
فقط بگویم و حتی نگفته هم خودشان با اصرار ویلچر را 
از پله ها باال می بردند. ولی هم من نمی گذاشتم و هم از 
تنها  نبود. پس  با هم یکی  بعد کالس هایمان  به  زمانی 
لطفی که دانشگاه در حق من کرد این بود که حضور در 
کالس برای من اجباری نباشد و خودم در خانه درس ها 

را بخوانم و فقط روز امتحان حضور داشته باشم.
حاال این که چطوری و با چه سختی باید اینکار را بکنم 
نظرشان  از  ندارم(  رشته  این  با  اشنایی  هیچ  که  )منی 
اهمیتی نداشت و مشکلی بود مربوط به خودم که باید 
حل می کردم! برای این موضوع هم راه حل پیدا کردیم. 

با کسانی آشنا شدم که حاضر شده بودند چند روز در 
هفته در کالس های پایین برایم درس هایی که یاد گرفته 
بودند را توضیح دهند "اینجوری واسه خودمون هم دوره 
میشه، چون تو خونه وقت خوندن نداریم". من جا نزدم و 

هر طوری بود پا به پای بقیه درس خواندم.
مثال  بودند.  عجیب  برایم  واقعا  که  استادان  از  بعضی 
می گفتند ما از کسی که در طبقه پایین باشد امتحان 
نمی گیریم و اگر در جلسه حاضر نشود، نشانه حذف درس 
توسط دانشجو است! من یک ترم زحمت کشیده بودم و 
ممکن بود به خاطر چنین موضوعی همه چیز نابود شود. 
اما با همه این سختی ها، روزهای لذت  بخش و خوب هم 

زیاد داشتم. بعد از دبیرستان روزهای دانشگاه عالی بود. 
از صمیم قلب از خانواده ام ممنونم که همیشه کمبودهای 
دانشگاه  به  مرا  روز  پدرم هر  را جبران کرده اند.  جامعه 
خودم  که  موقع  هر  تا  می ماند  منتظر  در  دم  و  می برد 
خواستم برگردم. زیبایی کارش را که هیچ وقت فراموش 
دانشگاه  نزدیک  "من  می گفت:  که  بود  این  نمی کنم 
نباشی. دلت  تو معذب  میمونم. ولی جایی منتظرم که 
خواست با دوستات برو بیرون. راحت باش. احساس نکن 
من نزدیک دانشگاهم. من فقط هستم که تو موقعی که 
نیاز داشتی کنارت باشم. نکنه از فکر این که من هستم با 

دوستات برای خوش گذرونی نری". 
بوده است که  این  این سال ها  خوشبختی من در تمام 
خانواده ایی دارم که سعی می کنند با تمام وجود من را 
نیست که  زندگیم  از  لحظه ای  که؛  مادری  کنند.  درک 
من  که  کرد  کاری  او  باشم.  نکرده  حس  را  حضورش 
اعتماد به نفس داشته باشم. حتی در زمان هایی که تمام 
سختی های مدرسه را از چشمانم می خواند و رفتارهای 
از من  نبود،  آدم ها را می دید -- که همیشه هم خوب 

حمایت روانی می کرد تا قوی تر باشم. 
به نظر من کسانی که در شرایط مالی خوب هم هستند، 
اگر مشکل جسمی داشته باشند با موانع زیادی مواجهند. 
مثال در تفریحات، وسایل شهر بازی و کال بازی هایی مثل 
بولینگ، بیلیارد و... را نمی توانند استفاده کنند. حتی اگر 
تفریحات در مکان هایی هستند  این  اکثرا  بخواهند هم 

که پله های زیادی دارند. رمپ و آسانسور هم که ندارند.
اگر بخواهیم کنسرت و سینما برویم، تجربه به من ثابت 

کرده است که باز هم حق لذت بردن را از ما گرفته اند.  
اگر موضوع پله،  اسانسور و سرویس بهداشتی را بگذاریم 
کنار، باید بگویم که کسی که با ویلچر است داخل سینما 
نمی تواند  همراهش  کنار  ویلچرش  با  کنسرت  سالن  و 

بنشیند. چون این سالن ها مناسب سازی نشده است.
انگار حتی اگر خود اشخاص توانخواه هم با نوع نگاه و 
رفتارشان تصمیم بگیرند که آدم هایی اجتماعی باشند، 
در  دور می شوند. همان طور که  از جامعه  به خود  خود 
سینما و کنسرت باید جایی تنها و جدا از همراهانشان 
بنشینند، واین باعث مرز داشتن با بقیه می شود. حتی 
تفریحی ساده مثل رفتن به پارک هم با مشکالت خاص 
خود ما را مواجه می کند. اکثر پارک ها رمپ ندارند ولی 
شک  بدون  شود،  پیدا  رمپی  هم  اگر  دارند.  پله  کلی 
جلوی آن یک ماشین پارک شده است! یا سر راهی که 
انداخته اند و روی  از آن عبور کنی، زیرانداز  می خواهی 
زمین نشسته اند. اگه یک موقعی ما هم مثل بقیه انسان ها 
باشیم  مطمئن   باید  داشتیم  بهداشتی  سرویس  به  نیاز 
که نمی شود رفت چون حتی اگر پله هم نداشته باشد 
و در ورود استاندارد باشد و سرویس بهداشتی مخصوص 
که  است  کثیف  آنقدر  باشد،  رفته  کار  به  توانخواهان 

نمی شود حتی به آن نزدیک شد. 

دریا  کنار  که  همان طور  برویم،  نمی توانیم  پارک  ما 
نمی توانیم  کوه  و  کویر  جنگل،  از  برویم.  نمی توانیم 
است  مسخره  می ماند.  تلخ  طنز  یک  مثل  ببریم.  لذت 
به  کنیم!  عبور  نمی توانیم  از خیابان ها هم  ما حتی  که 
وقتی  انسان ها.  فکر  بدون  پارک کردن های  نحوه  خاطر 
می خواهی از عرض خیابان هم رد شوی، کسی مالحظه 
خدایی  که  می کنند  بیشتر  را  و حتی سرعت  نمی کند 

نکرده چند ثانیه عقب نمانند از زندگی!
اگر بخواهیم از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنیم 
باز آن هم نمی شود. چون به هیچ عنوان مناسب سازی 
بی توجه  موضوع  این  به  مسوولین  قدر  آن  است.  نشده 
سالمند  باشی،  توانخواه  نیست  نیاز  حتی  که  بوده اند 
و  حمل  وسایل  از  راحتی  به  نمی توانی  باشی  که  هم 
نقل عمومی استفاده کنی. حاال اگر از نظر مالی هم در 
سطحی باشی که بتوانی تاکسی بگیری و اکثر جاها با 
تاکسی بروی، آن هم به راحتی ممکن نیست. چون اکثرا 
ماشین ها گاز سوز هستند و مانع از گذاشتن ویلچر در 

صندوق عقب می شوند. 
اگر لحظه ایی خودتان را جای ما قرار بدهید متوجه عمق 
فاجعه می شوید. روزهای خوشی که ما از دست دادیم، 
از عمر ما بود. که در حسرِت زندگی کردن گذشت. من 
اگه تالش برای اگاهی می کنم چون در تمام این شرایط 

کسانی را داشته ام که زندگی را برایم آسان کرده اند.
که خوشی  زمانی  زندگیم،  از  لحظه  هر  در  اما همیشه، 
می کنم و اززیستنم لذت می برم، به فکر هم نوعانم هستم 
که شاید کسی را نداشته باشند یا توان مالی نداشته باشند.

کافی   می توان  لیست  در  زدم،  مثال  که  مکان هایی  جز 
شاپ، استخر، باشگاه، رستوران و هزار مکان دیگر را اضافه 
کرد. که به خاطر دسترس پذیر نبودن، ما از استفاده اش 
محروم هستیم. اگر تک تک کسانی که مطلب و زندگی 
من و دوستانم را می بینند سعی کنند به نوبه خود آنچه 
برای من و  را رعایت کنند، دنیا  بر می آید  از دستشان 
امثال من هم زیبا می شود. به امید روزی که من در غم 
دوستانم نباشم و خیالم راحت باشد که همه به یک اندازه 

از زندگی سهم می بریم...

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

قسمت دوم


