
تداوم افول رشد اقتصادی منطقه یورو
 

اقتصاددانانی که در نظرسنجی نشریه فایننشال تایمز 
باورند که  این  بر  پایان سال 2019 شرکت کرده اند،  در 
نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو در سال 2020 تحت تأثیر 
عواملی همچون بی ثباتی های سیاسی، تنش های تجاری 
و مشکالت صنعت خودروسازی )به ویژه در آلمان(، برای 

سومین سال متوالی کاهش خواهد یافت.
در حالی که بانک مرکزی اروپا )ECB( انتظار دارد نرخ 
رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سال 2020 با 
0.1 واحد درصد کاهش نسبت به رقم آن در سال 2019 
 1.1 به  بانک(  این  کارشناسان  پیش بینی  آخرین  )طبق 
درصد برسد، 34 اقتصاددان شرکت کننده در نظرسنجی 
اخیر فایننشال تایمز، به طور میانگین نرخ رشد اقتصادی 
از 1 درصد پیش بینی کرده اند که  را کمتر  یورو  منطقه 
رشد  نرخ  پایین ترین  پیش بینی،  این  تحقق  صورت  در 
خواهد  رقم  اخیر  سال  هفت  در  یورو  منطقه  اقتصادی 
خورد. بدبین ترین اقتصاددان شرکت کننده در نظرسنجی 
فایننشال تایمز، نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو در سال 
2020 را صفر درصد پیش بینی کرده است و پیش بینی 
 1.5 نیز  اقتصاددانان  این  بین  در  فرد  خوش بین ترین 

درصد بوده است.
 »G+ Economics« لنا کامیلوا، اقتصاددان ارشد مؤسسه
نظرسنجی  در  شرکت کننده  اقتصاددانان  از  یکی  که 
اقتصادی  چشم انداز  خصوص  در  بوده،  تایمز  فایننشال 
این  به  توجه  »با  می گوید:  سال 2020  در  یورو  منطقه 
که نااطمینانی های تجاری در سطح جهان همچنان ادامه 
دارد، سرمایه گذاری در وضعیت مناسبی نیست، تقاضای 
داخلی فاقد استحکام الزم است و بانک مرکزی اروپا نیز 
بیش از حد از سیاست های پولی انبساطی استفاده کرده 
ناخالص  تولید  آمارهای  داشت  انتظار  ونمی توان  است 
داخلی منطقه یورو در سال آینده چندان مطلوب باشد.«

می تواند  یورو  منطقه  اقتصادی  رشد  نرخ  مجدد  کاهش 
بانک مرکزی  رئیس جدید  بر »کریستین الگارد«  فشار 
اروپا را افزایش دهد و او را مجبور به اتخاذ سیاست های 
پولی انبساطی بیشتر کند. از طرفی، این امکان وجود دارد 
که دولت های منطقه یورو از آلمان و هلند -- که از لحاظ 
تراز بودجه در وضعیت مناسبی به سر می برند -- بخواهند 
برای کمک به اقتصاد منطقه، استفاده از محرک های مالی 

را در دستور کارشان قرار دهند.
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سالمت باشیم
صفرابِر بی نظیر! 

]تمر هندی[
مردم ایران زمین

 اندوهگین اتفاقات سخت

مهمان نوازی عربی در 
خانه های بافته از نی

تکه ای از من تکه ای از زمین
روزهایی که شادی فرار کرده 

است!

کافه شهر
فلسفه و تراژدی )هگل(

تکذیب آمار ۷۰ درصدی 
لغو تورها
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دو کلمه حرف ورزشی
هیهـات از این پیـروزی!

گردشگری برای همه
ساری ۲۰۲۲؛

زیرساخت های مازندران آماده 
نیست

تولیدات تازه نشر معیار      سرمقاله
کتاب های گیالس 

ویژه ی کودکان
 

لطفا برای سفارش با شماره ی 09301837148 
تماس حاصل فرمایید

»مدیر مسوول«

برنامه هایی که اجرا 
نمی شود!

ایران  انسان در  از آن زمان که 
زمین سکونت گزید، خشک سالی یک مشکل تلقی شده 
و انسان ایرانی همواره در پی مقابله با عوارض این معضل 
بوده است و صد البته ابداع قنات و احداث هزاران کیلومتر 
رشته های حیات بخش آب رسانی را باید سرآمد تدابیری 

دانست که طی قرن ها از سوی پدران ما اتخاذ شده است.
همین کم آبی موجب شده در مواقع نادری که بارش های 
همواره  می گیرد  بر  در  را  کشور  از  نقاطی  معمول  غیر 
صدمات و خسارات بعضا سهمگین به مردم و کشور وارد 
شود زیرا تدابیر الزم به منظور مقابله باخسارت ها یا کاهش 

آن ها در نظر گرفته نشده است.
مشکالت  کاهش  برای  برنامه ریزی  دلیل  به  حال،  این  با 
کم آبی اید ه هایی مطرح شد ه که آن ها می تواند در کاهش 
بحث  آن  ها  جمله  از  باشد.  موثر  نیز  سیل  آسیب های 
آبخیزداری و آبخوان داری است که شاید بشود گفت بیش 
از  سه د هه مطرح بوده و علی الظاهر به اجرا هم درآمده است.

برنامه های  اگر  اما  است  ناگهانی  ما  کشور  در  سیل  بروز 
درستی  به  مناطق  همه  در  داری  آبخوان  و  آبخیزداری 
اجرا می شد، ما اکنون با خسارات و ضایعات گسترده در 
سیستان و بلوچستان رو به رو نبودیم وگرنه بدون شک در 
هنگام بروز سیل می توانست با ذخیره سیالب، از صدمات 

بیشتر جلوگیری کند.
این نکته اسف انگیزی است که تنها به هنگام آوار چنین 
و  برنامه ها  برخی  اجرای  در  نقص  متوجه  مصیبت هایی 
طرح های ضروری می شویم که اغلب تبلیغات زیاد ی هم 

برای آن ها شد ه است!
در  صحت  تعقیب  برای  مکانیسمی  ما  جامعه  در  ظاهرا 
اجرای برنامه ها وجود ندارد و تنها به هنگام وجود حوادث، 

این کاهلی ها در انجام وظیفه خود را نشان می دهد.
و صد البته باید پذیرفت در غیاب حضور قدرتمند رسانه های 
جستجوگر، هر مکانیسم پیش بینی شد ه هم، کارآیی الزم را 

نخواهد داشت.
چنینی  این  خسارات  گفت  می توان  روشنی  به  اکنون  و 

نتیجه برنامه هایی است که اجرا نمی شود!
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مزاج سالم با ازگیل
کننده ی  ودرمان  است  سردوخشک  ازگیل  طبع 
آن  یا کنسرو  میوه ی خام  از  استفاده  است.برای  اسهال 

میل شود.
مانند  داخلی  روی های  خون  نارس  ازگیل  خوردن   ◄

بواسیر و خون ریزی رحم را درمان می کند.
◄ جهت درمان ورم معده کنسرو ازگیل و یا مخلوطی از 

شیر و ازگیل میل شود.
◄ جهت درمان زخم دهان و ورم گلو 50 گرم از برگ 

درخت ازگیل در یک لیتر آب جوشانده و غرغره شود.
◄ برای درمان اسهال خونی200 تا 300 گرم ازگیل را 

پوست نموده و میل شود.
◄ اگر دانه ی ازگیل را کوبیده و یک قاشق چای خوری 

برطرف  کلیه  سنگ  بخورید  جعفری  ریشه ی  شربت  با 
می شود.

سقط  از  کنند  آویزان  گردن  به  را  ازگیل  چوب  اگر   ◄

جنین جلوگیری می کند.
عصر   5 و  صبح  است،10  مفید  پروستات  ورم  برای   ◄

میل شود.
◄ قلیایی کننده ی خون می باشد،یک ساعت بعد از غذا 

میل شود.
کسانی که ناراحتی کلیه دارند ازگیل نخورند.

عمر طوالنی با نوشیدن مداوم چای 
مطالعات جدید نشان می دهد نوشیدن چای حداقل 
زندگی  به  امید  و  عمر  افزایش طول  با  هفته،  در  بار  سه 

بیشتر مرتبط است.
دکتر »شین یان وانگ«، سرپرست تیم تحقیق، در این باره 
می گوید:»نوشیدن مداوم چای با کاهش ریسک بیماری 
قلبی -- عروقی و مرگ به هر علتی مرتبط است. بیشترین 
افرادی  و  نوشیدن چای سبز  با  مرتبط  تأثیرات سالمت 
است که چای را به طور مداوم و برای طوالنی مدت مصرف 

می کنند.«
این مطالعه شامل حدود 100,902 شرکت کننده از چین 
بود که هیچ سابقه حمله قلبی، سکته یا سرطان نداشتند. 
شرکت کنندگان به دو گروه تقسیم شدند: چای نوش های 
افرادی که هرگز چای نمی نوشیدند یا عادت به  دائمی و 
طورمیانگین  به  افراد  این  نداشتند.  چای  دائمی  نوشیدن 

۷.3 سال تحت نظر بودند.
این  در  تحقیق،  تیم  دیگر  عضو  گو«،  فنگ  »دانگ  دکتر 
بین  در  چای  نوشیدن  محافظتی  »تاثیرات  می گوید:  باره 
گروه هایی که به طور دائمی چای می نوشیدند بسیار مشهود 
در  اصلی  بیواکتیو  ترکیبات  می دهد  نشان  مطالعات  بود. 
چای موسوم به پلی فنول ها، طوالنی مدت در بدن ذخیره 
نمی شوند. از این رو نوشیدن مکرر چای در طول یک دوره 

طوالنی برای تأثیر حفاظتی از قلب ضروری است.«
به چای سیاه  نسبت  بیشتر چای سبز  تأثیر  در  محققان 
دو فاکتور را عنوان می کنند. اول این که چای سبز منبع 
غنی پلی فنول ها است که عامل حفاظتی در مقابل بیماری 
قلبی -- عروقی و فاکتورهای پر ریسک آن از جمله فشار 
خون باال و چربی باال است. در حالی که چای سیاه معطر 
می شود و در طول این فرایند، پلی فنول های آن در قالب 
رنگدانه ها اکسید می شوند و تأثیرات آنتی اکسیدانی شأن 
را از دست می دهند. دوم این که چای سیاه غالباً با شیر 
مصرف می شود و مطالعات قبلی هم نشان داده اند که این 
را  عروقی  عملکرد  بر  مؤثر سالمت چای  تأثیرات  ترکیب 

بی اثر می کند.
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تمر هندی میوه ای است با طبیعت سرد که برای رفع 
تشنگی بسیار مفید است و خنک کننده و تب بر است. 
 C ویتامین  غنی  منابع  دارای  میوه  این  چنین  هم 
این  دارند  کبدی  اختالالت  که  کسانی  برای  می باشد. 
این میوه اشتها  از دیگر خواص  میوه توصیه می شود. 
آور بودن آن است . برای بیشتر شدن اشتها قبل از غذا 

کمی میل شود.
تقویت  برای  عسل  با  همراه  هندی  تمر  تخم  گرد   ◄

نیروی جنسی مفید است.
◄ خانم هایی که حامله هستند از خوردن تمر هندی 

خودداری کنند.
◄ تمر هندی مقوی قلب است. یک ساعت بعد از غذا 

میل شود.
◄ تسکین دهنده آشفتگی و تهوع صفراوی است.

◄ غرغره تمر هندی برای خناق مفید است.

◄ مزمزه آن جوش های دهان را از بین می برد.

◄ هیچ گاه ناشتا تمر هندی نخورید.

تمرهندی  مکیدن  اند:   فرموده  رسول)ص(  حضرت   ◄

کشنده کرم های روده است.
مرض  دفع  و  مداوا  فرموده اند:  رسول)ص(  حضرت   ◄

نمی کنیم جز با تمر.
◄ تمر هندی از مرض جذام جلوگیری می کند.

◄ تمر هندی از لحاظ صفراوی در میان میو ه های ترش 
مقام باالیی دارد.

◄ تمرهندی براي خارش و گال مفید می باشد.
◄ میوه نارس و خام آن دیرهضم و نفاق است.

◄ ضماد تمر یا دانة آن باز کننده و مسهل می باشد.

◄ خوردن تمر برای درمان سوزاک مفید است.

◄ برای درمان بواسیر دانه تمر هندی را به صورت پودر 
کرده روی زخم بپاشید.

◄ گرد پوست درخت تمر جهت التیام زخم و جراحات 

سودمند می باشد.
چای  قاشق  یک  غذا  از  قبل  اشتها  شدن  باز  برای   ◄

خوری از پودر پوست تمر هندی تناول نمایید.
◄ برای جمع شدن پوست صورت یا بسته شدن منافذ 
مخلوط  نارنج  آب  با  را  هندی  تمر  دانه  پودر  پوست 

نموده روی پوست بگذارید.
◄ برای سفید شدن دندان ها 100 گرم دانه تمر هندی 
به عالوه 10 گرم کندر مخلوط کرده مسواک را خیس 

کنید روی دندان ها بکشید.
◄ برای امراض پوستی آش تمرهندی در برنامه غذایی 

خود قرار دهید.
◄ برای سردردهایی که ناشی از فشار خون است ابتدا 
و  پخته  مالیم   حرارت  با  سپس  کرده  خیس  را  آلو 

مقداری تمرهندی مخلوط کرده و میل شود.
بر موضع  نیم کرده  را دو  تمرهندی  تازه  اگر هستة   ◄

عقرب زدگی بگذارید سم آن را خواهد کشید.

 --- نیم نگاه ---

صفرابِر بی نظیر! ]تمر هندی[
سالمت باشیمگرد آوری و تنظیم: خد یجه فد ایی زاد ه  با خوراکی ها از خود محافظت کنیم
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 --- نیم نگاه ---

کار دشواری برای کسب سهمیه 
المپیک در پیش دارم

قهرمان پرش ارتفاع ایران گفت:  کسب سهمیه المپیک 
اما تالش می کنم تا در این  توکیو کار بسیار دشواری است 

مسیر موفق باشم.
این که تمرینات آماده سازی  به  با اشاره  »کیوان قنبرزاده«  
اولیه را یک ماه و نیم پیش آغاز کرده است،  به ایرنا افزود: در 
این مدت تمرینات خوبی را پشت سرگذاشته و هر روز برای 

بهتر شدن تالش زیادی می کنم.
وی افزود: هدف اصلی من کسب سهمیه ورودی بازی های 
المپیک 2020 توکیو و کسب بهترین نتیجه تاریخ این ماده 

در این بازی هاست.
قهرمان پرش ارتفاع ایران ادامه داد:  در همین راستا با »ایرج 
عرب« سرپرست فدراسیون دو و میدانی جلسات متعددی را 

برگزار کرده و درخواست هایم دراین خصوص را مطرح کردم.
به گفته وی؛ سرپرست فدراسیون با برپایی اردوی تدارکاتی در 
کشور روسیه موافقت کرده و در این خصوص اقدامات الزم نیز 

انجام شده است.
قنبرزاده گفت: هدایت این اردو را یکی از مربیان بنام روس 
برعهده خواهد داشت و از مدت ها قبل مذاکره و توافقات اولیه 

با او انجام شده است.
کسب  مسابقات  برگزاری  زمان  تا  اردو  این  کرد:  اضافه  وی 
سهیمه برپا خواهد بود و در روسیه تمرینات خود را دنبال 

خواهم کرد.
قنبرزاده درباره رکوردی که در حال حاضر می تواند به ثبت 
از مانع 2 متر و 25 سانتی  برساند، اظهارداشت: هم اکنون 
متری به آسانی می توانم عبور کنم و با این رکورد تنها 2 سانتی 
متر با کسب ورودی مسابقات قهرمانی جهان در سال آینده 

فاصله دارم.
وی ادامه داد: البته رکورد ورودی بازی های المپیک با مسابقات 
قهرمانی جهان متفاوت است. رکورد در نظر گرفته شده برای 

این  بازی ها 2 متر و 33 سانتی متر است.
ملی پوش دو و میدانی کشورمان افزود:  بی شک کار دشواری 
برای کسب سهیمه ورودی المپیک پیش رو دارم اما اطمینان 
می دهم در صورتی که حمایت شوم می توانم این رکورد را 

کسب و در المپیک شرکت کنم.
سقف  المپیک  ورودی  سهیمه  کسب  که  این  درباره  وی 
آرزوهایت در دو و میدانی است نیز گفت: به هیچ وجه سقف 
آرزویم این نیست چنانچه ورودی بگیرم برای بهترین نتیجه در 
بازی های المپیک که بدست آوردن مدال است تالش خواهم 

کرد.

نمایش درخشان کاراته کاهای 
کشورمان 

 
برنز  یک  و  مدال طال   5 با  ایران  کاراته  ملی  تیم 

شروع خوبی در سال جدید میالدی داشت.
آ در سال 2020 که  اولین مرحله لیگ سری  پایان  در 
ملی  شد، تیم  برگزار  درشهرسانتیاگو  شیلی  میزبانی  به 
ایران با کسب 5 مدال طال توسط رزیتا علیپور، حمیده 
سجاد  و  پورشیب  اهلل  ذبیح  عسگری،  بهمن  عباسعلی، 
گنج زاده و یک مدال برنز توسط صالح اباذری باالتر از 

سایر رقبا بر سکوی قهرمانی ایستاد.
جدول رده بندی این مسابقات بدین ترتیب است:

1. ایران با 5 طال و یک برنز
2. ترکیه با 4 طال، 3 نقره و 5 برنز

3.ایتالیا با 2 طال و یک نقره
4.قزاقستان با 1 طال و 4 برنز
5. اوکراین با 1 طال و 1 برنز

۶. برزیل با 2 نقره
۷. چین با 1 نقره و 3 برنز

۸. ونزوئال با 1 نقره و 1 برنز
9. صربستان، آذربایجان، آلمان، پرو با 1 نقره

10. مراکش و شیلی با 2 برنز
11. فیلیپین، مکزیک، گرجستان و کویت با 1 برنز

سیاوش بهبود یدو کلمه حرف ورزشی

● تیم فوتبال زیر23 سال ایران که امید زیادی برانگیخته بود 
تا پس از چهار دهه باحضور در بازی های المپیک دل هواداران 
را شاد کند، حتی با پیروزی خود برابر چین به این خواست 

دست نیافت.
برد بدون ثمر ایران برابر چین، بحث های زیادی در رسانه ها و 
میان دست اندرکاران را موجب شد و تقریبا رسانه ای نیست که 
تحلیلی در این مورد نداشته باشد و صد البته صاحبنظران هم با 

نگاه کارشناسی، در این مورد اظهار عقیده کرده اند.
به  کارشناسان  نگاه  بگذریم،  که  تحلیلگران  افسوس  و  آه  از 
این مساله قابل تامل است و صد البته نظرخود بازیکنان اعتنا 
برانگیز. در این مورد دو اتفاق شایسته توجه هم افتاده و آن این 
که مسووالنی که باید مسوولیت بپذیرند--برای ندرت دفعات-- 
تالش نکرده اند که از زیر بار مسوولیت خود بگریزند و این اتفاق 

خوبی است...
بد نخواهد بود با برخی از این نظرات آشنا شویم:

■■ فدراسیون فوتبال مقصر اصلی است
فوتبال  ملی  تیم  اسبق  سرمربی 
مقصر  حتم  به طور  گفت:  ایران، 
اوِل نرسیدن تیم امید به المپیک، 
فدراسیون فوتبال است که در این 
کادر  در  را  زیادی  تغییرات  مدت 
آن ها  از  حاال  و  کرد  ایجاد  فنی 

کوچک ترین خبری نیست.
وی افزود: مردم ایران از ناکامی تیم امید ناراحت هستند و آیا 
کسی هست که به این ناراحتی پاسخ دهد؟ مطمئن باشید برای 

هیچ فردی این ناراحتی اهمیت ندارد.
مسوالن  آیا  کرد:  تصریح  ایران  امید  تیم  اسبق  سرمربی 
فدراسیون فوتبال زمانی که می  خواستند مربی تیم امید ایران را 
انتخاب کنند با پیشکسوتان فوتبالی مشورت کردند و از آن ها 
کمک فکری خواستند؟ این نمی شود که بدون مطالعه برای تیم 

ملی یک کشور تصمیم گیری کرد.
■■ تمام بار ناکامی را روی دوش استیلی نیندازیم

صعود  عدم  درباره  عزیزی  خداداد 
مرحله  به  ایران  امید  فوتبال  تیم 
یک چهارم نهایی مسابقات قهرمانی 
در  ناکامی  و  آسیا  سال   23 زیر 
توکیو،  المپیک 2020  به  راهیابی 
فدراسیون  مسووالن  داشت:  اظهار 
به تیم های  اهالی ورزش  فوتبال و 

پایه کم لطفی می کنند و به همین دلیل است که نمی توانیم 
نتیجه بگیریم.

وی در ادامه افزود: حمید استیلی همین تیم امید را سه ماهه 
جمع کرده بود. با این اوصاف چه توقعی می توان از او داشت؟ او 
به خاطر زمان کم، نتوانست تیمش را هماهنگ کند. بازیکنانی 
به  آسیا  قهرمانی  مسابقات  نزدیک  صیادمنش  اللهیار  مثل 
در خط  بازی،  هر  در  که  این  اضافه شدند. ضمن  امید  تیم 
جلو تغییراتی داشتیم. اگر واقعاً می خواهیم برای دوره بعدی 
نتیجه بگیریم، باید از االن تیم های پایه را جمع کنیم. مثل 
کارشناسانی نباشیم که الکی می گویند به فکر تیم های پایه 

باشید، بعد همه می روند دنبال کارشان.
بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال با انتقاد از شرایط حاضر در 
تیم های پایه ادامه داد: نمی دانم چرا فکری به حال تیم های 
پایه نمی شود. این که االن تمام بار مسوولیت عدم صعود تیم 

امید را روی دوش استیلی بیندازیم، نامردی است. 
عزیزی خاطرنشان کرد: متأسفانه هیچ برنامه ای برای تیم های 
پایه نداریم. از االن باید برای تیم های نوجوانان، جوانان و تیم 

امید برنامه ریزی کنیم تا یک روزی مانند امروز نگوییم چرا 
مقابل ازبکستان و چین موقعیت های مان تبدیل به گل نشدند؟!

● همان طورکه اشاره شد، اتفاق خوبی که در ماجرای برد در 
بازی و حسرت حضور در المپیک داشت، پذیرش مسوولیت از 
سوی ذیمد خالن است. جالب این جاست که در کنار این دو 
اتفاق، کل بازیکنان در یک اقدام جانبدارانه از عملکرد کادر 

فنی، از هواداران نیز دلجویی کردند:
■■ مسوولیت تیم فوتبال امید را می پذیریم

سید رضا صالحی امیری در واکنش به حذف تیم فوتبال امید 
ایران از مرحله گروهی انتخابی المپیک 2020 توکیو اظهار 
داشت: تیم امید بستر تربیت کادر برای تیم ملی بزرگساالن 
است. تیم امید با عدم همکاری باشگاه ها مواجه شد. استیلی 
می خواست حداقل دو ماه بازیکنان در اختیارش باشد ولی این 
اتفاق رخ نداد و برخی بازیکنان شب قبل از آغاز اردو می آمدند.

رئیس کمیته ملی المپیک ادامه داد: به نظرم مجموعه تیم 
تالش خودش را انجام داد. به نظرم ما ستاره کم نداشتیم و 
بازیکنان الیق بودند ولی در هماهنگی تیم مشکل داشتیم که 
آقای استیلی می گفتند باشگاه ها به او بازیکن ندادند تا اردوهای 

یک ماهه و دوماهه داشته باشیم.
صالحی امیری ادامه داد: در مجموع ما مسوولیت می پذیریم. 
هر نتیجه ای که به دست بیاید ما مسوولیت قبول می کنیم. باید 
ضعف ها را پیدا کنیم. پاک کردن صورت مساله هیچ کمکی 

به ما نمی کند.
■■ از مردم ایران عذرخواهی می کنم

با  باید  گفت:  ایران  امید  فوتبال  تیم  سرمربی  حمید استیلی 
اختالف گل تیم چین را شکست می دادیم و بابت حذف تیم 

امید از مردم ایران عذرخواهی می کنم.
استیلی افزود: د ر بازی با چین 25 شوت زدیم و ارسال زیاد ی 
دو  یکی  حمله  ضد  د ر  آن ها  داشتیم.  تیم  این  دروازه  روی 

موقعیت داشتند. امروز کمی بد شانس بود یم.
عذرخواهی  مردم  از  کرد:  تاکید  امید  فوتبال  تیم  سرمربی 
می کنم. مردم دیدند بازیکنان ما تالش کردند. قبل از مسابقات 
هم گفته بودم مهم تالش بازیکنان و تعصب و غیرتشان بود. 

امیدوارم کره و ازبکستان موفق شوند.
استیلی در پایان گفت: امیدوارم این بچه ها را از دست ند هیم. 

این ها آینده های فوتبال ما هستند.
■■ حمایت تمام قد بازیکنان تیم امید از حمید استیلی

 بازیکنان تیم امید بعد از حذف از مسابقات قهرمانی زیر 23 
سال آسیا به تمجید از کاد ر فنی خود پرداختند.

تیم فوتبال امید ایران بعد از بازی با چین به عنوان تیم سوم 
گروه معرفی شد و از صعود به مرحله بعد ی بازماند و شانس 
بازیکنان تیم امید  از  المپیکی شدن را از دست د اد. عد ه ای 
بعد از مسابقه با چین صحبت کردند و تقریبا همگی آن ها 
به تمجید از کادر فنی پرداختند و بدشانسی را عامل اصلی 

حذف د انستند.
را دیدند لذت  ما  بازی  تلویزیون  از  رضا د هقانی: کسانی که 
بردند. فوتبال روی بد خود را به ما نشان داد. از حمید استیلی 
و کادر فنی تشکر می کنم که شبانه روز در حال آنالیز حریفان 
نمی شود.  تبدیل شود؛  به گل  نخواهد  توپ  وقتی  اما  بودند. 
قسمت نبود که صعود کنیم و انشااهلل در دوره های بعد جواب 

محبت مردم را بد هیم.
مجتبی نجاریان: از اول می دانستیم که کار سختی در گروه 
مرگ و در جد ال با سه تیم برتر آسیا د اریم. قسمت نبود که 
صعود کنیم. امروز در همان ابتدا باید چند گل می زدیم. حمید 
استیلی برای ما هیچ چیز کم نگذاشت. شرمنده مردم ایران 

شدیم. اگر صعود نکرد یم بیشتر تقصیر ما بازیکنان و کمتر 
تقصیر کادر فنی بود. تیم ما یکدل بود و می خواهم از بازیکنانی 

که کمتر بازی کردند تشکر ویژه ای داشته باشم.
علی شجاعی: اول از همه عذرخواهی می کنم از مردم خوب 
ایران. بردیم ولی نشد. زورمان را زدیم. فوتبال هم روی بدش 
را به ما نشان داد. این تیم شایستگی اش بیش از این بود اما با 
تفاضل گل حذف شد. خیلی ناراحت هستیم. تمام قد می گویم 
حمید استیلی و کادرش همه کار کردند. این تیم سه هفته دور 
هم بود و سه دفعه کادر فنی عوض کرد. پنج گل از ازبکستان 
خورده بودیم اما جوری با این تیم کار شد که در سه هفته 
کاری کرد که خبرنگار ازبک گفت شما با تیم تان چه کردید؟ 
حمید استیلی و کادر فنی تمام زورشان را زدند. ما بازیکنان 
باید بیشتر دقت می کردیم. دم آن بازیکنی که بازی نکرد ولی 
بی انصاف  است.  بگویم کم  واقعا هر چه  گرم.  نکرد،  صحبت 
با  این تیم  نباشیم و همه چیز را به کادر فنی ربط ندهیم. 
تفاضل گل حذف شد. حرف های زیادی برای گفتن است. دلم 

شکسته است.
عارف آقاسی: بازی امروز خیلی خوب بود. در هر سه بازی هر 
چه د اشتیم گذاشتیم. شاید ما انجام ند ادیم آن چیزی را که 
کاد ر فنی خواسته بود. ازبکستان را باید می بردیم و می شد از 
کره جنوبی مساوی بگیریم. این بازی را هم باید با اختالف سه 
یا چهار گل می بردیم. تیم 2 هفته کنار هم جمع شد ه است. 
نباید بیشتر انتظار داشت. د کترها و ماساژورها نیز تالش کرد ند. 

انشااهلل بچه ها در سطح بزرگساالن بتوانند موفق باشند.
با  را درباره چین می دانستیم.  شاهین طاهرخانی: همه چیز 
انضباط کار کردیم و موقعیت های بسیار زیادی نیز خلق کردیم 
اما توپ هایمان گل نشد. نمی دانم چرا توپ هایمان گل نشد. 
هرجا شوت می زدیم گلر تیم حریف حضور داشت. از مردم 
و کادر فنی عذرخواهی می کنیم. کادر فنی همه چیز را به ما 

گوشزد کرده بود. فقط می توانم بگویم شرمنده ایم.
بازی  امیرحسین حسین زاده: همان طور که خودتان دیدید 
خوبی بود. بدشانس بودیم. مردم دیدند که تیم ما شایسته بود. 
همه کار کردیم تا از گروه صعود کنیم ولی نشد. باید بیشتر 
فرصت  داشتیم.  موقعیت  خیلی  اول  نیمه  می کردیم.  دقت 
سوزی زیادی داشتیم. از این که بردیم خوشحالیم ولی چون 

صعود نکردیم ناراحت هستیم.
محمد مهدی مهدی خانی: خیلی خوب چین را آنالیز کردیم. 
متاسفانه توپ های ما گل نشد. موقعیت های خوبی داشتیم و 
می توانستیم با گل های بیشتر ببریم. شرمنده مردم ایران شدیم. 
نمی دانم چرا این توپ ها گل نشد. نداشتن تمرکز و کم دقتی 
بازیکنان تاثیرگذار بود. به جز بازی با کره جنوبی که کادر فنی 
گفته بود از چه راهی گل می زنند؛ در 2 بازی دیگر فرصت های 
زیادی داشتیم که اگر گل می شد به مرحله بعد می رفتیم. همه 
تالش خود را انجام دادیم. دست کادر فنی درد نکند و مقصر 
خودمان بودیم. امیدوارم در ادامه راه فوتبالی مان جبران کنیم.

داشتیم.  شانس  و  کردیم  تالش  خیلی  صیاد منش:  اللهیار 
متاسفانه از شانس هایمان استفاده نکردیم. آمار بازی گواه همه 
چیز است. قسمت بود که فقط یک گل بزنیم. نمی شود گفت 
شانس ند اشتیم. بیشتر بی دقتی بازیکنان بود و بخش کمی 
استفاده  بهترین  برمی گشت. همه دوست داشتند  به شانس 
را ببرند اما نشد. بازی اول را باید می بردیم. در دیدار با کره 
راحت می توانستیم مساوی بگیریم. در این مسابقه هم روی 
حریف سوار بودیم و راحت می توانستیم صعود کنیم ولی این 

طور نشد.
منابع: ایرنا، ایلنا، ایسنا، مهر و تسنیم

هیهـات از این پیـروزی!
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تکذیب آمار ۷۰ درصدی لغو تورها
خبرگزاری مهر -- ولی تیموری معاون گردشگری 
پروازهای  لغو  و  اخیر  اتفاقات  تأثیر  میزان  کشوردرباره 
قطعاً  گفت:  گردشگری،  صنعت  بر  هواپیمایی  خطوط 
صنعت  در  اخیر  اتفاقات  بد  تأثیر  منکر  نمی تواند  کسی 
گردشگری باشد ولی این موضوع می تواند با آرامشی که 

کشور می گیرد، حل شود.

انجمن  رئیس  اخیر  به صحبت های  واکنش  در  تیموری 
ورودی  تورهای  درصد  لغو ۷0  بر  مبنی  مسافرتی  دفاتر 
گفت: این انجمن بیشتر در حوزه خروج گردشگر فعالیت 
می کند تا ورود گردشگران به کشور. ما اکنون آمار دقیقی 
از لغو تورهای ورودی به کشور نداریم. بنابراین به بررسی 
بیشتر نیاز است. من نمی دانم این آمار ۷0 درصدی را بر 
چه اساسی اعالم کرده اند! ما از این مسائل زیاد داشته ایم؛ 
مانند خروج آمریکایی ها از برجام و یا پرواز پهپادها. ولی 
تمام این مسائل را حل کرده ایم و طبیعی است در این 

شرایط تعدادی از تورها کنسل شود.
وی ادامه داد: البته االن در فصل »های سیزن« نیستیم 
بنابراین  است.  داده  نشان  را  خود  تورها  لغو  بگوییم  که 
توقع می رود همکاران ما حرفه ای عمل کنند. به هرحال 
التهاب  حالت  در  کوتاهی  زمان  مدت  در  وقتی کشوری 
قرار می گیرد، طبیعی است از تعداد سفرها کم شود. پرواز 
به  آیتم هایی است که نشان می دهد مسافر  از  هم یکی 
کشور می آید و برای ما مهم است. این موضوع را با سازمان 

هواپیمایی پیگیری می کنیم.

گردشگری سالمت؛ امری مغفول 
در کشور 

علـی رادمنـد استـاد دانشگـاه و پژوهشگــر حـوزه 
گردشگری سالمت، در نشست تخصصی گروه گردشگری 
این  به  اشاره  با  فرهنگی و گردشگری  پژوهشگاه میراث 
که طبق آمار، 1۷۶ کشور در دنیا به گردشگران سالمت 
خدمات ارائه می دهند، تصریح کرد: گردش مالی خدمات 
گردشگری سالمت براساس برآوردهای بین المللی 439 
میلیارد دالر در سال 201۸ بوده که به نسبت سال قبل 

از آن رشدی 25 درصد داشته است.
درمانی  پیشرفته  صنعت  مقصد،  مناسب  محیط  وی 
مراکز  سنجش  شاخص های  از  را  خدمات  کیفیت  و 
پذیرنده  کشورهای  رتبه  بندی  خصوص  در  بین المللی 
کشور  اولین  کانادا  گفت:  و  دانست  سالمت  گردشگران 
و ایران با 3۶ امتیاز در رتبه 41 این رتبه بند ی قرار دارد؛ 
البته بسیاری از گردشگران سالمت به دلیل قیمت های 

پایین و صرفه اقتصادی به کشور ما سفر می کنند.
از  یک  هر  کرد  هزینه  متوسط   داد:  ادامه  محقق  این 
در  که  بوده  د الر  هزار   3 ایران  د ر  سالمت  گرد شگران 
واقع ۷0 درصد آن ها برای د ریافت خدمات نازایی، چشم، 

ارتوپدی و قلب و عروق به کشور مراجعه کرده اند.
وی با تاکید بر این که ایران ظرفیت پذیرش 5 برابری در 
حوزه گرد شگری سالمت را د اراست، افزود: می توان تعد اد 
گرد شگران سالمت را با توجه به زیرساخت ها به 2 تا 2.5 

میلیون نفر د ر سال های آتی رساند.
رادمند د ر پایان به مشکالت و روش های جذب گردشگر 
در  سالمت  گردشگر  جذب  ومشکالت  پرداخت  سالمت 
کشور رابه نبود راه های منطقی برای ورود، عد م برند ینگ 
مناسب و نبود ویزای اختصاصی برای سالمت در ایران باز 

مرتبط دانست.

گردشگری برای همهبهار ساد ات موسوی

● مازندران حدود شش دهه قطب گردشگری داخلی 
کشور بوده است اما به دالیل بسیار، هیچ زمان ظرفیت 
پذیرش گردشگرخارجی رانداشته است. اکنون؛ قراراست 
در سال2022 در هیات پایتخت گردشگری سازمان اکو، 
پذیرای میهمانانی ازده کشور عضو باشد، میهمانانی بسیار 
از حدود چهارصد میلیون جمعیت این کشورها. این اتفاق 
برای آمادگی  اندکی  درحالی قراراست رخ دهدکه زمان 

وجود دارد.
درست است که هرساله بیش از بیست میلیون گردش 
به  جمعیت  این  اما  می کنند  دیدار  ازاستان  گرداخلی 
اعمال شده  درچهاردهه گذشته  که  دلیل سیاست هایی 
نشده،  اعمال  که  سیاست هایی  گفت  بشود  شاید  و   --
به طور جدی نیازمند بسیاری از زیرساخت هایی که برای 
گردشگر  زیرا  است!  نبوده  است  ضروری  گردشگری 
در  گرفته  سازهای صورت  و  به ساخت  توجه  با  داخلی 
منطقه، در واقع همواره در قالب ساکن در استان حضور 
نیاز ساکنان  با  احداث شده متناسب  آنچه که  و  داشته 
فصلی بوده است نه گردشگر به معنای رسمی و جهانی 

آن.
حال مازندران دارد خود را برای پذیرایی در میهمانی ویژه ای 
که میزبانش شده آماده می کند در حالی که شتاب الزم 
در اجرای برنامه ها دیده نمی شود. گزارشی در این زمینه 

منتشر شده که شما را به مطالعه آن دعوت می کنیم:
◄ مازندران در بزرگ ترین قدم گردشگرانه خود در سال 
گردشگری  پایتخت  عنوان  به  )1400شمسی(   2022

کشورهای اکو میزبان این مراسم است.
سازمان همکاری اقتصادی به طور مخفف اکو یک سازمان 
اقتصادی منطقه ای است که سه کشور ایران، پاکستان و 
ترکیه در سال 1343 )19۶4( نخستین بار آن را پایه ریزی 
کردند و اکنون 10 عضو دارد که جمعیتی 420میلیونی 

راشامل می شود. 
 باید بگوییم هدف متولیان مازندران از میزبانی پایتخت 
و  خارجی  گردشگران  جلب  اکو  کشورهای  گردشگری 
خروج گردشگری استان از حالت سنتی است که باید بر 

مدار میزبانی بین المللی توسعه یابد.
مازندران تاکنون نخستین و راحت ترین گام ها را برداشته 
است که شامل ایجاد دبیرخانه، فراهم سازی لگو و دیگر 
گردشگری  بزرگ  فرصت های  همانند  اما  است،  موارد 
دنیا مانند جام جهانی، المپیک، جشنواره رنگ ها و دیگر 
مناسبت های جهانی، این رویداد نیز نیاز به زیرساخت ها، 
یعنی پیش زمینه ها و برنامه ریزی های درخور خود دارد.

زیرساخت هایی که برای یک رویداد گردشگری می توان 
شرایط  نقل،  و  حمل  راهسازی،  فناوری،  شامل؛  برد  نام 
اقامتگاهی، گستردگی و پراکندگی مجموعه های تفریحی 
 ، فرهنگی  تاریخی،  جاذبه های  سازی  آماده  سرگرمی،  و 
طبیعی و هم چنین تعمیق فرهنگ گردشگر پذیری در 

میان مردم بومی است.
■■ اقامتگاه های گردشگری

بنا بر آمار رسمی اداره کل میراث فرهنگی مازندران در 
حال حاضر مازندران قادر به  اقامت شبانه یک میلیون و 
300 هزار نفر در اقامتگاه های رسمی است که خوب در 
نوع خود آمارباالیی است.اما منظور از زیر ساخت اقامتی 
کیفیت  اقامتگاه،  کیفیت  بلکه  نیست،  آن ها  تعداد  صرفا 
پذیرایی، تنوع برای اقشار مختلف و مسافران خارجی با 
سالیق متعدد است و در این زمینه باید صادقانه بگوییم 

که وضعیت مازندران چندان خوب به نظر نمی رسد.
برای جلب  روزها  این  کشورها،  از  بسیاری  که  حالی  در 
با ستاره  ایجاد هتل های  از جمله  از هر وسیله  گردشگر 
بیشتر تمامی ظرفیت های خود را به کار می گیرند، سهم 
استان مازندران به عنوان قلب گردشگری کشور تنها یک 

هتل پنج ستاره است.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  آمار  اساس  بر 
از  استان  این  مازندران، در حال حاضر سهم  گردشگری 
اقامتگاه های گردشگری حدود ۶0 هتل تنها با هفت هزار 
تخت است که از این تعداد نیز بیشترین آن هتل های تک 
یا 2 ستاره هستند که تقریبا شرایط مسافرخانه ای دارند و 

نه میزبانی هتلینگ.
این آمار برای استانی که ساالنه میزبان بیش از 20 میلیون 
صنعت  در  ضعف  و  کاستی  معنای  جز  است،  گردشگر 
که  جاست  این  جالب  ندارد.  دیگر  مفهومی  گردشگری 
ستاره  پنج  استاندارد  با  هتل  یک  دارای  فقط  مازندران 
است که توانایی اقامت 241 نفر به صورت همزمان را دارد 
از هتل چهار ستاره ۷ واحد، هتل های  و سهم مازندران 
با  واحد   14 هم  ستاره   2 هتل های  و   14 ستاره  سه 
به  اقامت است.  نفر شب  ظرفیت مجموعا حدود ۶ هزار 
اعتقاد کارشناسان علت نقص و ضعف اقامتگاهی مازندران 
امروز گردشگری  به  تا  از گذشته  این است که متاسفانه 
و  توسعه  بحث  در  استان  مردم  و  مدیران  اصلی  اولویت 

اقتصاد نبوده و هنوز هم نیست. پس می توان نتیجه گرفت 
برای  اقامتگاه گردشگری  نظر زیرساخت  از  مازندران  که 

میزبانی ساری 2022 راه طوالنی اما زمان کمی دارد.
■■ اماکن تفریحی

بر اساس تازه ترین گزارش ها مازندران دارای 13 مجموعه 
تفریحی، سرگرمی و گردشگری و 5۶ مجموعه تفریحات 
دریایی است که از نظر کمی بد به نظر نمی رسد، اما از نظر 
برخورداری و کیفیت باید گفت که برخی از این مجموعه ها 
محسوب  تقریبا قدیمی  نیز  بسیاری  تعداد  و  بوده  فصلی 
گردشگری  متولیان  خود  نظر  اساس  بر  البته  می شوند. 
حاضر  حال  در  مازندران  تفریحی  مجموعه های  استان، 
نمی توانند به عنوان اماکن استاندارد گردشگری )از نظر تنوع 
و تازگی( معرفی شده و ذائقه های مختلف را پوشش بدهند.

■■ راه های مازندران
و  هزار   10 دارای  مازندران  رسمی،  آمارهای  اساس  بر 
۷00 کیلومتر جاده است که از این میزان سه هزار و ۶00 
کیلومتر راه اصلی و باقی فرعی و هم چنین هفت هزار و 

500 کیلومتر آسفالت و باقی خاکی است.
این آمار تقریبا حدود یک دهه از زبان مسووالن در حال 
انتشار و تکرار است و اندک تغییری در خود دیده است. 
کیفی  دنبال  به  که  کردند  ادعا  همواره  مسووالن  البته 
سازی راه ها استان بوده و افزایش طول راه ها در اولویت 

آن ها نیست.
در زمینه کیفی سازی نیز اقدامات خوبی از جمله، چهار 
حدود  کردن  بانده  چهار  فیروزکوه،  محور  کردن  بانده 
۷0 درصد جاده هراز به عنوان اصلی ترین محور ورودی 
چهار  چنین  هم  است.  شده  انجام  پایتخت  از  مازندران 
استان،  شهری  بین  محورهای  تمامی  تقریبا  بانده شدن 
روستاهای  راه های  ایمن سازی  روستایی،  راه های  توسعه 
و  بهتر گردشگران  تردد  و  مردم محلی  برای  کوهستانی 
هم چنین کیفی سازی راه های روستایی به عنوان مهم 
اتفاقات  این  جمله  از  مازندران  گردشگری  مقاصد  ترین 
حوزه راهسازی بود. اما مازندران در حوزه توسعه راه های 
خوب  اخیر  دهه   چند  در  است  نتوانسته  شهری  درون 
عمل کند و ترافیک سنگین شهری در مازندران با توجه 
در  بزرگ  ضعف  از  نشان  آن ها  کم  جمعیت نسبتا  به 
مدیریت راهسازی درون شهری دارد. عالوه بر این، یکی 
از زیرساخت های مهم در حوزه راه مازندران ایمنی است 
که اما و اگرهای بسیاری دارد. کیفیت پایین آسفالت ها، 
موانع بسیار در جاده ها از جمله تعمیرگاه ها و دستفروشان 
و جاده سازی غیر استاندارد از جمله ضعف های مازندران 

در حوزه راهسازی است که باید به ان نگاه جدی شود. 
■■ حمل و نقل عمومی

مازندران در حوزه حمل و نقل عمومی برای گردشگری نیز 
ضعف های زیادی دارد.ابتدا باید بگوییم که از آمار ساالنه 
امارهای رسمی  بر  بنا  مازندران  میلیونی گردشگران   20
90 درصد با خودروهای شخصی انجام می شود و فقط 10 

درصد از طریق حمل و نقل عمومی صورت می گیرد.
در این زمینه، خوب است  به شرایط حمل و نقل هوایی 
استان اشاره کنیم، مازندران با برخورداری از سه فرودگاه 
دشت ناز در شرق، نوشهر در مرکز و رامسر در غرب استان 
تقریبا از شرایط خوبی برای حمل و نقل هوایی برخوردار 
است. اما در حوزه حمل و نقل ریلی  از لحاظ کمی تغییری 
فاحشی در یک صدسال گذشته ندیده است. خطوط ریلی 
مازندران همواره از پایتخت به سمت قائمشهر و از آن جا 
با  ارتباطی  استان گلستان ختم می شود و هیچ  به  فقط 
استان های غربی و شرقی و خطوط بین المللی ندارد. هم 
چنین با وجود این که مناطق مرکزی و غربی مازندران 
تقریبا ۸0 درصد گردشگری استان را به خود اختصاص 
می دهند اما از حمل و نقل ریلی برخوردار نیستند. از سویی 
دیگر، حمل و نقل اتوبوسی مازندران نیز از نظر استقبال 
حال و روز خوبی ندارد. بنابر امار؛ از مجموع 31 هزار و 459 
دستگاه خودروی عمومی شهری و بین شهری مازندران، 
21 درصد آن فرسوده هستند که از این تعداد ۸۶ درصد 
مربوط به حوزه شهری است.تازه ترین گزارش منتشر شده 
نیز نشان می دهد که  اکثر سرنشینان خودروهای عمومی 

استان مازندران نسبت به کیفیت پایین آن انتقاد داشتند. 
■■ زیرساخت فناوری

مهم ترین زیرساخت فناوری را می توان پوشش اینترنتی 
دانست. پوشش آنتن دهی تلفن همراه و اینترنت پرسرعت 
دیگر  به  نسبت  اخیر  سال های  مازندران طی  استان  در 
آخرین  بر  بنا  است.  داشته  توجهی  قابل  رشد  استان ها 
ششم  برنامه  در  خود  تعهد  به  نسبت  مازندران  امارها، 
توسعه جهت گستره پوشش و توسعه شبکه ارتباطی و 
اینترنت همراه 10 درصد جلوتر است و هم اکنون پوشش 
فناوری ارتباطات و اطالعات در استان از مرز 90 درصد 
اینترنت پرسرعت  نیز عبور کرده  است. پوشش موبایلی 
امید  و  تدبیر  دولت  اوایل  در  که  مازندران  شهرهای  در 
رسیده  100درصد  به  اکنون  بود،  درصد   30 حدود 
نیست  مازندران  شهری  ناحیه   ۶0 در  نقطه ای  و  است 
که  برخوردار از اینترنت پرسرعت نباشد. عالوه بر این، 
در  همراه  پرسرعت  اینترنت  از  بهره مندی  در  مازندران 
کشور  دیگر  استان های  میان  در  نیز  روستایی  مناطق 
پیشتاز است و در حال حاضر بیش از سه هزار روستای 
اینترنت  از  برخورداری  مستعد  و  سکنه  دارای  استان 
موبایلی هستند که از این میزان 4۶ درصد از اینترنت پر 
سرعت نسل چهارم یا  4G بهره مند هستند. هم چنین 
بنابر اعالم اداره کل فناوری اطالعات و ارتباطات مازندران 
 ۷00 و  هزار  یک  در  همراه  تلفن  شرکت های  رومینگ 
روستای استان تا به امروز انجام شد و پیش بینی می شود 
تا پایان سال 2 هزار و 100 روستای مازندران از اینترنت 
نشان  آمارها  آنچه  شوند.  برخوردار  چهارم  نسل  یا   4G
و  ارتباطات  فناوری  زیرساخت  نظر  از  مازندران  می دهد 
اطالعات هم اکنون نیز می تواند میزبان خوبی برای هر 
نوع گردشگری باشد و از لحاظ پوشش اینترنتی مشکل 

چندانی در استان دیده نمی شود.
■■ زیر ساخت مازندران ضعیف اما اصالح شدنی است

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی مازندران اظهار داشت: اگر مالک را وضعیت 
امروز استان قرار دهیم باید اعتراف کرد که مازندران برای 
و کاستی های  اما ضعف ها  نیست  آماده  رویدادی  چنین 

زیرساختی استان قابل اصالح است.
زیرساخت های  اخیر  سال های  در  گفت:  حسنی  مهران 
فیزیکی مازندران اصالحات جدی به خود دید که نشان 
تغییرات  می توان  جمعی،  خواست  صورت  در  می دهد 
اساسی اعمال کرد. وی با اشاره به این که همه تغییرات 
اولویت  در  آن  گیری  قرار  نیازمند  گردشگری  حوزه  در 
باید  ابتدا  افزود:  است،  استان  گیری  تصمیم  و  مدیریت 
و  تحلیل  و کاستی  بدون کمی  را  استان  فعلی  وضعیت 
عیب یابی کنیم تا بتوانیم به صورت جدی برای ضعف های 

استان راه حل بیابیم.
معاون گردشگری مازندران بر طرف کردن ضعف زیرساختی 
مازندران را از مهم ترین اولویت ها برای میزبانی از پایتخت 
باید  این  گفت:  و  کرد  عنوان  اکو  کشورهای  گردشگری 
سرنوشت  صورت  این  غیر  در  شود و  برطرف  ضعف ها 

ناامیدکننده ای را باید متصور شد.
■■ مطالعات و نیاز سنجی در زیرساخت های گردشگری

حسنی هم چنین اظهار داشت: نمی توان بدون مطالعه  
برای میزبانی از گردشگران خارجی بخصوص کشورهای 

اکو زیرساخت های استان را تغییر و یا اصالح کرد.
وی افزود: ابتدا باید ذائقه گردشگران کشورها اکو مطالعه و 
نیاز های آن ها به عنوان جامعه هدف گردشگری مازندران 

شناسایی شود و سپس دست به تغییرات زد.
معاون گردشگری مازندران بر مطالعه و نیاز سنجی تاکید 
کرد و گفت: این که امروز ما از ضعف در زیرساخت صنعت 
گردشگری مازندران حرف می زنیم به این خاطر است که 
تاسیسات گردشگری ما بر اساس مطالعه و ذائقه سنجی 

ایجاد و استقرار نشده است.
برنامه  حال  در  اکنون  کرد:  هم  بیان  پایان  در  حسنی 
تا  هستیم  اکو  عضو  کشورهای  تمام  بررسی  برای  ریزی 
بر مبنای اطالعات، زیرساخت های استان را اصالح کنیم.

*تلخیِص گزارِش تفصیلی ایرنا

ساری ۲۰۲۲؛
زیرساخت های مازندران آماده نیست
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تداوم افول رشد اقتصادی 
منطقه یورو

ماه  در  نیز  اروپا  مرکزی  بانک  صفحه1:  از  ادامه 
سپتامبر میزان قابل  توجهی نقدینگی جدید را از طریق 
کاهش نرخ بهره پایه -- که البته قبل از آن هم در محدوده 
برنامه 2.۶  اجرای  و  کرد  تزریق  بازارها  به   -- بود  منفی 
تریلیون دالری خرید اوراق قرضه دولتی را در واکنش به 
بروز نشانه هایی از کاهش تورم و نرخ رشد اقتصادی منطقه 

یورو از سر گرفت.
پولی  سیاست های  نامطلوب  جانبی  عوارض  حال،  این  با 
غیرمتعارف در منطقه یورو باعث نگرانی برخی اقتصاددانان 
شده و آن ها می ترسند که مبادا انبار مهمات بانک مرکزی 
بماند.  آینده خالی  با رکود احتمالی در  برای مقابله  اروپا 
یورو،  منطقه  اقتصادی  رشد  نرخ  بودن  نزولی  وجود  با 
تایمز  فایننشال  نظرسنجی  در  که  اقتصاددانانی  اغلب 
اتخاذ  از  اروپا  بانک مرکزی  انتظار دارند  شرکت کرده اند، 

سیاست های انبساطی بیشتر صرف نظر کند. 
آن ها هم چنین پیش بینی می کنند که دولت آلمان در 
برابر فشار دیگر کشورهای منطقه یورو برای به کارگیری 
یک محرک مالی چشمگیر تسلیم نخواهد شد. از بین 34 
اقتصاددانی که در نظرسنجی شرکت کردند، تنها 9 نفر 
انتظار داشتند که نرخ بهره پایه در منطقه یورو باز هم 
که  کردند  پیش بینی  نفر  که 24  حالی  در  یابد،  کاهش 
بانک مرکزی اروپا نرخ بهره پایه را در سال جدید تغییر 
نخواهد داد و تنها بک نفر نیز معتقد بود که نرخ بهره پایه 

در سال جدید افزایش خواهد یافت.
ژیل موئک، اقتصاددان ارشد شرکت بیمه آکسا، در این 
خصوص می گوید: »فرض اولیه ما این است که با توجه به 
نبود تقاضای قوی در سطح جهانی، فرسایش سیاست های 
پولی انبساطی و نبود محرک های پولی قاطع، روند رشد 

اقتصادی منطقه یورو همچنان مالیم خواهد بود.«
داشتند  انتظار  نظرسنجی  در  شرکت کنندگان  از  نیمی 
که بانک مرکزی اروپا در سال جدید نیز برنامه خرید 20 
میلیارد دالر اوراق قرضه در هر ماه را ادامه دهد. 12 نفر 
از آن ها نیز بر این باور بودند که این برنامه تعدیل یا حتی 
متوقف خواهد شد و تنها ۶ نفر نیز معتقد بودند که احتمال 

دارد بانک مرکزی اروپا این برنامه راتوسعه دهد.
پروفسور لوکرزیا ریچلین، استاد اقتصاد مدرسه کسب وکار 
اروپا و منطقه یورو  اقتصاد  لندن، در خصوص چشم انداز 
می گوید: »بزرگترین ریسک پیش روی اقتصاد منطقه یورو 
به چالش های ناشی از جنگ تجاری و هم چنین برگزیت 
مربوط می شود. ریسک های سیاسی در ایتالیا نیز می توانند 

باعث بروز مشکالتی شوند.«
نظرسنجی  در  شرکت کننده  اقتصاددانان  از  دوسوم 
درخواست های  دارند  شک  که  گفته اند  تایمز  فایننشال 
دیگر  و  اروپا  مرکزی  بانک  رئیس  الگارد«  »کریستین 
مقامات اروپایی از دولت های آلمان و هلند برای راه اندازی 
با  برسد؛ حتی  نتیجه  به  قابل مالحظه  مالی  محرک های 
وجود این که اکثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان با این 

ایده رئیس بانک مرکزی اروپا موافقند.
دکتر فیلیپ لگرین، پژوهشگر مدعو مدرسه اقتصاد لندن، در 
این باره می گوید: »بهره وری ضعیف و شاخص های جمعیتی 
ناامیدکننده باعث شده است که روند رشد اقتصادی منطقه 
رشد  نرخ  ادواری  افت  دلیل  همین  به  و  باشد  ُکند  یورو 
به سادگی منجر به رکود می شود. عالوه بر این، سیاست پولی 
دیگر در منطقه یورو چندان جواب نمی دهد و محرک های 
پولی در نظر گرفته شده نیز بسیار ناچیز هستند و از طرفی 

دیر وارد عمل شده اند.«
بانک مرکزی اروپا نرخ تورم منطقه یورو در سال 2019 را 1.2 
درصد برآورد کرده است، در حالی که این رقم در سال قبل تر 
1.۸ درصد بود. بیش از نیمی از اقتصاددانان شرکت کننده در 
نظرسنجی فایننشال تایمز پیش بینی کرده اند که نرخ تورم 
منطقه یورو در سال جدید باز هم کاهش خواهد یافت و 
فاصله آن از نرخ تورم هدف بانک مرکزی اروپا )ساالنه حدود 

2 درصد( بیشتر از قبل خواهد شد.
 2019 سال  در  یورو  منطقه  در  صنعتی  تولید  شاخص 
کاهش شدیدی داشت، اما بخش خدمات که بیشتر روی 
مصرف کنندگان داخلی تمرکز دارد، عملکرد خوبی از خود 

نشان داد.
پل دیگل، اقتصاددان ارشد صندوق سرمایه گذاری آبردین 
استاندارد انگلیس، معتقد است که این روند می تواند در 
سال 2020 برعکس شود. وی می گوید: »شاخص تولید 
صنعتی به کف خواهد رسید و از آن جا دوباره با شیب 
مالیم صعودی خواهد شد؛ اما رشد بخش خدمات و بازار 

کار کاهش خواهد یافت.«
منبع: اتاق ایران

استاندار خبر داد؛

به  وزیر کشور  استاندار گیالن گفت: طبق گزارشی که 
رئیس جمهوری ارائه داد ه؛ گیالن از ابتدای امسال تاکنون 
رتبه نخست کشوری در تصویب سرمایه گذاری خارجی را 

کسب کرده است.
دکتر  گیالن؛  استانداری  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
ارسالن زارع در جلسه مشترک کارگروه تسهیل و رفع موانع 
تولید، ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوصی استان که با حضور معاون هماهنگی امور 
اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور برگزار شد؛ اظهار 
ملی  قهرمان  عنوان  به  سلیمانی  سپهبد  شهادت  داشت: 
کشور برای همه مرد م ایران ناگوار بود، آنچنان که در جای 
جای کشورمان برای بزرگداشت مقام ایشان، راهپیمایی های 

باشکوهی برگزار شد.
وی با بیان این که اگرچه از دست دادن این سردار موجب 
اندوه بسیار برای همه اقشار جامعه بود، گفت: مهمترین ثمره 
ایران  و عزت  مردم  تقویت وحدت  و مطهرش  پاک  خون 

اسالمی در این برهه از زمان است.
استاندار گیالن وحدت ملی را از مولفه های اقتدار و امنیت 
ملی و از جمله موضوعاتی عنوان کرد که همواره مورد توجه 
دانشمندان علوم سیاسی و دولتمردان ممالک مختلف قرار 
گرفته و ریشه در آموزه های توحیدی مکاتب مختلف به ویژه 

دین مبین اسالم دارد .
دکتر زارع خاطرنشان کرد: همبستگی ملی به عنوان یک 
راهبرد اساسی پس از پیروزی انقالب اسالمی تاکنون در کانون 
توجه قرار داشته اما شرایط امروز کشورمان ایجاب می کند تا 

بیش از هر زمان دیگری، این 
مهم مورد توجه همگان 

قرار گیرد.

نگرش  هر  با  مردم  و  باید همه مسووالن  کرد:  تصریح  وی 
سیاسی به مقوله وحدت ملی به عنوان مهم ترین اولویت توجه 
کنند و از هر کالمی که وحدت، وفاق و همدلی و انسجام ملی 

را خدشه دار کند؛ بپرهیزند.
ضمن  که  گیالن  فهیم  مردم  از  تقدیر  با  گیالن  استاندار 
پاسداشت یاد شهدای انقالب اسالمی، در تقویت وحدت ملی 
کوشا بوده اند؛ به مدیران تاکید کرد که همواره در این مسیر 

استوار و پیشگام باشند.
نماینده عالی دولت در گیالن افزود: دولت استکباری آمریکا 
به سبب آن که از به کارگیری توطئه های سیاسی و امنیتی 
علیه ملت و نظام اسالمی ایران ناامید شد، تالش خود را بر 
محور تروریسم اقتصادی و جنگ اقتصادی متمرکز کرده لذا 
برای مقاومت و مقابله با این جنگ تمام عیار ضمن حفظ 
وحدت و انسجام ملی باید در عرصه اقتصادی، توان خود را 

افزایش د هیم.
اقتصاد  سیاست های  شایستگی  و  درستی  به  افزود:  وی 
مقاومتی مقام معظم رهبری و برنامه های اقتصاد مقاومتی 
دولت تد بیر و امید، توانسته به میزان قابل توجهی توطئه های 

دشمنان را نابود کند.
ناشی  دشواری های  و  تحریم ها  به  اشاره  با  گیالن  استاندار 
با  گیالن  در  خوشبختانه  کرد:  بیان  دشمنان،  فشارهای  از 
همدلی، وحدت و تالش مضاعف بخش دولتی و خصوصی 
و نیز برگزاری جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی؛ کارگروه های 
تسهیل و رفع موانع تولید ، سرمایه گذاری و اشتغال و هم 
ایم دستاوردهای  توانسته  غیرنفتی،  چنین کمیته صادرات 

خوبی را کسب کنیم.
وی کسب رتبه اول گیالن در تصویب سرمایه گذاری خارجی 
به رئیس  از سوی وزیر کشور  تاکنون که  امسال  ابتدای  از 

جمهوری اعالم شده را نمونه ای از این امر دانست.
استاندار گیالن با تاکید بر لزوم اجرای هرچه زودتر مصوبات 
جلسه امروز و ارائه گزارش از روند اجرای مصوبات گفت: نرخ 
مشارکت اقتصادی استان گیالن در نخستین فصل امسال  
4۸.1 درصد بوده که این رقم از میانگین کشوری، باالتر است.

نماینده عالی دولت در گیالن افزود: ظرفیت های متنوع 
و ارزشمند محیطی، جغرافیایی، اقلیمی، زیرساختی، 
اورآسیا می تواند بستر  انسانی و هم چنین میز 
مناسبی برای ارتقاء همه شاخص های اقتصادی 

به ویژه تولید و اشتغال باشد.
معضل  بتوانیم  امیدوارم  داشت:  اظهار  زارع 
برای  هدف  عنوان  به  بارها  که  را  بیکاری 
پایان  تا  کرده ام،  مشخص  استانی  مدیران 
سال 1400 به هشت درصد برسانیم، لذا در 
انتظار دارم تا همه مدیران  امر  این  تحقق 

از جمله مدیران بانک ها با انعطاف در انجام امور و مطالبات 
بخش خصوصی به ویژه فعاالن اقتصادی، زمینه ساز تحقق این 

مهم باشند.
دکتر زارع گفت: موضوعات مهمی همچون پسماند، تاالب 
انزلی و پروژه های نیمه تمام و آن دسته از طرح هایی که 
هنوز اجرایی نشده؛ باید حسب اولویت بندی در زمان مقرر 

انجام شود.
وی تاکید کرد: نباید اجازه دهیم مشکالت موجود در مسیر 
اجرای پروژه ها همچون پروژه شهرک گلخانه ای الهیجان 
مشمول زمان شوند بلکه باید با عزمی همگانی نسبت به رفع 

آن تا حصول نتیجه تالش کنیم.
معاون هماهنگی  اقداماتی که  داشت:  بیان  استاندار گیالن 
امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور در این جلسه 
به عنوان انتظار از فرمانداران بیان کردند؛ از مصوبات جلسه 

خواهد بود لذا اجرای آن ها ضروری است.
وی تاکید کرد: باید در جهت تحقق شعار سال یعنی رونق 
تولید و  نیز کاهش نرخ بیکاری در همه شهرستان ها  اقدامی 

جهاد ی صورت گیرد.
دکتر زارع با بیان این که مشکالت برخی از واحد های تولید ی 
د ر سطح ملی قابل حل است، افزود: ممکن است بخشی از 
مشکالت واحد های تولید ی د ر وزارتخانه و یا سازمان های ملی 
قابل طرح باشد که د ر این صورت پیگیری های الزم از سوی 

دستگاه های اجرایی استان برای رفع آن ها انجام می شود.
استاندار گیالن ادامه داد: با توجه به ظرفیت  باالی اشتغال 
در طرح های نیمه تمام یا راکد که عمد ه د الیل آن کمبود 
سرمایه در گردش یا معوقات بانکی است؛ چنانچه موضوع 
موفق  گذاران  نرسد، سرمایه  انجام  به  اولیه  پیگیری های  با 
د یگری د ر استان وجود دارند که می توان با واگذاری به آن ها، 

مشکالت را برطرف کرد.
وی هم چنین در خصوص شمار باالی سرعت گاه ها د ر نقاط 
مختلف استان به عنوان یکی از  د غد غه های مرد م گفت:  باید 
مشکالت حوزه جاد ه ای را با فرهنگ سازی مرتفع کنیم و 
از  رضایت  و  بخشی  اثر  میزان  بررسی  و  پاالیش  به  نسبت 

سرعت گاه ها، تد بیر شود.

وزیر  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون  پرست  دین  بابک 
کشور در سفر به گیالن گفت احیای تاالب انزلی را در اولویت 

کارخود قرار داده ایم.
به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیالن، وی در 
نشستی مشترک با حضور مدیرکل امور اقتصادی کشور، معاون 
امور عمرانی استانداری گیالن، فرمانداران شهرهای رشت، بندر 

انزلی و صومعه  سرا، شهردار رشت، شهردار بندرانزلی و رییس 
دادگستری و دادستان شهرستان بندرانزلی با اشاره به این 
موضوع که هیچ کس نمی خواهد تاالب انزلی خشک شود 
گفت : جلسات متعددی تاکنون در رابطه با موضوع احیای 
تاالب برگزار شده و من نیز از این سفر دو هدف عمده دارم . 

بابک دین پرست در ادامه گفت: یکی از این اهداف، رسیدگی 
به وضعیت آزاد سازی اراضی دریای خزر و هدف عمده و مهم 
این سفر موضوع احیای تاالب انزلی است. وی گفت: از آنجا 
که مقرر است جلسه ای با حضور جهانگیری معاون اول رییس 
جمهور به منظور بررسی وضعیت احیای تاالب انزلی برگزار 
شود، امروز باید همه تالش خود را صرف بررسي علل و عوامل 
کاهش عمق تاالب کرده تا در جلسه مذکور از سوی وی، نقطه 

نظرهای مربوطه در این خصوص را  دریافت نماییم. 
معاون هماهنگ امور اقتصادی وزیر کشور هم چنین گفت : 
همه دستگاه های اجرایی مکلف هستند در قالب برنامه های 
بلند مدت، کوتاه مدت و میان مدت اهدافی را که برای طرح 

احیای تاالب در نظر د ارند ارایه نمایند . 
مدیرکل حفاظت محیط زیست گیالن نیز در این جلسه 
ضمن تشریح  علل و عوامل کاهش عمق تاالب، به اقدامات 
صورت گرفته مانند مبارزه با گیاه مهاجم سنبل آبی، کاهش 
حجم رسوبات وارده به تاالب، تعیین حد بستر تاالب به 
منظور مدیریت یکپارچه،  و هم چنین وجود کمبود ها و 
نیازمند ی های سازمان حفاظت محیط زیست برای احیای 

تاالب اشاره کرد.

به گفته رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن، تاکنون ۶20 
عمل پیوند کلیه در گیالن صورت گرفته است.

سمینار  نخستین  در  گیالن  علوم پزشکی  دانشگاه  رییس 
تخصصی مروری بر داروهای کاهنده ایمنی در پیوند اعضا که 
در هتل رسپینای الهیجان برگزار شد، سیر پیوند در سال های 
گذشته را رو به افزایش اعالم و اظهار کرد: به طور میانگین 
ساالنه بین 5 تا ۸ هزار نفر دچار مرگ مغزی می شوند اما فقط 

نزدیک به هزار اهدا اتفاق می افتد.
با  ارسالن ساالری گفت: پیوند کلیه در گیالن از سال ۷۷ 
انجام 2 مورد آغاز شده و تا به امروز به ۶20 مورد رسیده است.
وی هم چنین با اشاره به انجام نخستین پیوند کبد در سال 

9۶ در گیالن نیز، بیان کرد: این تعداد پیوند، امروز در گیالن 
به 1۶ مورد رسیده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن به وجود نداشتن مرکز 
جنرال پیوند اعضا در سطح استان اشاره کرد و افزود: این 

دانشگاه درصدد راه اندازی مرکز جنرال پیوند استان است.
ساالری هدف کلی از این سمینار را آشنایی جراحان پیوند 
و  کرد  عنوان  ها  پیوند  در  استفاده  مورد  داروهای  با  اعضا 
در  ایمنی  کاهنده  داروهای  کاربرد  شناخت  شد:  یادآور 
پیوند اعضا، انتخاب دارو بر اساس شرایط بیمار، آگاهی از 
عوارض دارو و راه های مقابله با آن از دیگر اهداف برگزاری 

این سمینار است.

رتبه اول کشوری گیالن در تصویب سرمایه گذاری خارجی

 --- احیای تاالب انزلی ---

انجام بیش از ۶۰۰ عمل پیوند کلیه در گیالن

معیار -- گیالن -- مهدیه رزاقی لنگرود ی
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پویش مردمی برای حفظ 
خانه های تاریخی شیراز

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

گرفته است.
علیرضاگل گلی، دبیر "انجمن معماران ایران با نام طرح 
و شرح" اعالم کرد: در چند سال اخیر تخریب گسترد ه 
خانه های تاریخی در محدوده شرقی حرم مطهر شاهچراغ 
با  بافت تاریخی شیراز رخ داده است که طرحی  )ع( د ر 
سال  در  شیراز  تاریخی  های  خانه  مستند نگاری  عنوان 
مصوبه  این  اما  رسیده  شهر  این  شورای  تصویب  به   ۸۶
تاکنون اجرا نشده و اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری 
راه و شهرسازی  اداره کل  و صنایع دستی و هم چنین 
فارس براساس قانون وظایفی در این باره دارند که تاکنون 

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

شرکت در این پویش باشند به امضا خواهد رسید.
وی با اشاره به این که این اقدام برای جلوگیری از تخریب 
هزینه  داد:  ادامه  خورده،  کلید  شیراز  تاریخی  خانه های 
شرکت در این پویش برای مستندنگاری یک خانه تاریخی 
مبلغ چهار میلیون تومان است که هر فرد به تنهایی یا 
به صورت خانوادگی و مشارکتی و هم چنین شرکت ها 
پویش  این  در  می توانند  دولتی  و  موسسات خصوصی  و 

شرکت کنند.

 روایت سیاه و سفید از تاریخ در 
موزه اشتباه است

موزه  های  رییس کمیته  احمد محیط طباطبایی 
تاریخ  موزه  تخصصی  نشست  د ومین  د ر  )ایکوم(  ایران 
عنوان  با  که  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون 
»ویژگی های راهنمایان و مربیان موزه کودک« در موزه 
داران  موزه  برخی  که  این  به  اشاره  با  شد،  تاریخ برگزار 
در روایت خود برای مرد م، تاریخ را سیاه و سفید نشان 
می د هند، گفت: این روایت نادرست است زیرا به جز 14 

معصوم )ع(، د یگر افراد مرتکب خطا و اشتباه می شوند.
محیط طباطبایی ادامه داد: همه افراد خاکستری هستند، 
کودکان   برای  مخصوصا  نیز  موزه ها  در  که  روایت هایی 
باشد هم چنین وجود  واقعی  و  باید خاکستری  می شود 
کاتولوگ و توضیحات برای ارایه اطالعات در موزه ضروری 
اما برای  بازد ید کنندگان قرار بگیرد،  است که در اختیار 
کودکان وجود افرادی که موضوعات موزه را روایت کنند 

ضروری است.
گفتنی است؛ ساختمان قدیمی و زیبای موزه با مساحتی 
به وسعت ۶00 مترمربع شامل سه طبقه زیرزمین، همکف 

و اول است. 
این بنا پیش از انقالب به منظور خد مات رسانی به کودکان 
و نوجوانان و با عنوان کتابخانه در یکی از محالت قد یمی 
تهران )میدان شهدا، خیابان افروز( شروع به کار کرد و پس 
از تغییراتی در طراحی داخلی، از سال 13۶5 به عنوان 
به  تاریخ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  موزه 
منظور طرح مسائل تاریخی و همین طور بستری برای ارائه 
آثار تولیدی مرکز تجربیات هنری کانون، آغاز به کار کرد.

نامزد های جوایز اسکار ۲۰۲۰ 
اسکار،  جوایز  دوره  دومین  و  نود  نهایی  نامزد های 

معرفی شدند.
مختلف  بخش های  در  را  خود  نامزد های  اسکار  آکادمی 

این جوایز اعالم کرد.
این جوایز است و  نامزدی، پیشتاز  با 11  فیلم »جوکر« 
پس از آن فیلم های »مرد ایرلند ی«، »روزی روزگاری در 
هالیوود« و »191۷« هر کدام در 10 شاخه نامزد کسب 

جایزه شدند.
فیلم »د استان ازد واج« و فیلم کره ای »اَنگل« نیز هر کدام 

د ر ۶ شاخه نامزد کسب جایزه هستند.

"انوری"
جرمی ندارم بیش از این کز جان وفادارم ترا

ور قصد آزارم کنی هرگز نیازارم ترا
زین جور بر جانم کنون، دست از جفا شستی به خون

جانا چه خواهد شد فزون، آخر ز آزارم ترا
رخ گر به خون شویم همی، آب از جگر جویم همی

در حال خود گویم همی، یادی بود کارم ترا
آب رخان من مبر، دل رفت و جان را درنگر

تیمار کار من بخور، کز جان خریدارم ترا
هان ای صنم خواری مکن، ما را فرازاری مکن

آبم به تاتاری مکن، تا دردسر نارم ترا
جانا ز لطف ایزدی،گر بر دل و جانم زدی

هرگز نگویی انوری، روزی وفادارم ترا

یزی" "صائب تبر
نداد عشق گریبان به دست کس ما را

گرفت این می پرزور، چون عسس ما را
به ِگرد خاطر ما آرزو نمی گردید

لب تو ریخت به دل، رنگ صد هوس ما را
خراب حالی ما لشکری نمی خواهد

بس است آمدن و رفتن نفس ما را
تمام روز ازان همچو شمع خاموشیم
که خرج آه سحر می شود نفس ما را

غریب گشت چنان فکرهای ما صائب
که نیست چشم به تحسین هیچ کس ما را

"سعدی"
با جوانی سرخوشست این پیر بی تدبیر را

جهل باشد با جوانان پنجه کردن پیر را

من که با مویی به قوت برنیایم ای عجب
با یکی افتاده ام کو بگسلد زنجیر را

چون کمان در بازو آرد سروقِد سیمتن
آرزویم می کند کماج باشم تیر را

می رود تا در کمند افتد به پای خویشتن
گر بر آن دست و کمان چشم اوفتد نخجیر را

کس ندیدست آدمیزاد از تو شیرینتر سخن
شکر از پستان مادر خورده ای یا شیر را
روز بازار جوانی پنج روزی بیش نیست
نقد را باش ای پسر کفت بود تأخیر را

ای که گفتی دیده از دیدار بت رویان بدوز
هر چه گویی چاره دانم کرد جز تقدیر را
زهد پیدا، کفر پنهان بود چندین روزگار

پرده از سر برگرفتیم آن همه تزویر را

"عبیدزاکانی"
شوریده کرد شیوه ی آن نازنین مرا

عشقش خالص داد ز دنیا و دین مرا
غم همنشین من شد و من همنشین غم
تا خود چها رسد ز چنین همنشین مرا
زینسان که آتش دل من شعله می زند

تا کی بسوزد این نفس آتشین مرا
ای دوستان نمی دهد آن زلف بی قرار

تا یک زمان قرار بود بر زمین مرا
از دور دیدمش خردم گفت دور از او

دیوانه می کند خرد دوربین مرا
گر سایه بر سرم فکند زلف او دمی

خورشید بنده گردد و مه خوشه چین مرا
تا چون عبید بر سر کویش مجاورم
هیچ التفات نیست به خلد برین مرا

"خاقانی"
طبع تو دمساز نیست عاشق دلسوز را
خوی تو یاری گر است یار بدآموز را
دستخوش تو منم دست جفا برگشای

بر دل من برگمار تیر جگردوز را
از پی آن را که شب پرده ی راز من است

خواهم کز دود دل پرده کنم روز را
لیک ز بیم رقیب وز پی نفی گمان

راه برون بسته ام آه درون سوز را
دل چه شناسد که چیست قیمت سودای تو

قدر تو چه داند صدف در شب افروز را
گر اثر روی تو سوی گلستان رسد

باد صبا رد کند تحفه ی نوروز را
تا دل خاقانی است از تو همی نگذرد

بو که درآرد به مهر آن دل کین توز را 

کافه شهرحمید مزرعه

لحطاتی با شعربه انتخاب نیما موسوی

بخش هشتم
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فلسفه و تراژدی )هگل(
عموما این موقعیت قهرمانان در تاریخ جهان است، که از 
طریق آن ها جهانی نو پدید می آید. اصل جدید که به نظر 
ویرانگر می رسد، در تناقض با اصل پیشین است، از این رو، 
قهرمانان، خشن، و با قوانینی ستمکارانه به نظر می رسند. 
متمایز  شکلی  در  شان  فردیت  و  می کنند،  مغلوب  آن ها 

برجسته است، هرچند اکنون پنهان باشد.
از آن جا که قهرمان تراژیک هم برای و هم علیه خیر عمل 
می کند، ماهیت اش متناقض است: در واقع او هم کامل و 
هم ناقص است، عظمت او همان نقص اوست، چرا که این 
عظمت به قیمت محروم شدنش از آنچه موقعیت اش اقتضا 
می کند به دست می آید. قهرمان هم گناهکار و هم بی گناه 
است، بی گناه تا جایی که او پای بند به خیر و عمل کردن 
بر مبنای همین اصل است، و بی گناه تا جایی که او خیر 
را نقض می کند و با وجود آگاه بودن از این نقض کردن 
تصمیم می گیرد. گناه پیش داوری عمل قهرمان است و 
همان چیزی که برایش مسوولیت به همراه می آورد، در 
نتیجه، قهرمان در پی ابراز همدردی یا ترحم نیست برعکس 
او جوهر عمل خود و به تبع آن عواقبش را نیز می شناسد. 
این  ارائه می دهد:  قاعده ای متناقض  تامل  این  هگل در 
سزاوار  و  گناهکار  که  بزرگ  مردان  برای  است  افتخاری 

سرزنش باشند.
بیشتر تفاسیری که پیش از این با ارسطو آغاز شده بود، 
محور تمرکز خود را در شرح و توضیح تراژدی بر دریافت و 
تاثیر آن بر مخاطب قرار می دادند. هگل همراه با فریدریش 
هولدرلین، فریدریش شلینگ و پیتر سوندی، یکی از معدود 
چهره هایی است که راه متفاوتی با این سنت را در پیش 
گرفت. او بر هسته ساختار تراژدی تمرکز کرد. و این تمرکز بر 
ساختار تصادم و برخورد تراژیک، به او زاویه ای نوین در برابر 
الگوهای سنتی ترس و ترحم به دست داد. برای هگل  تقدیر 
بیرونی مایه ترس مخاطبین نیست، آن گونه که برای ارسطو 
این چنین بود، بلکه نقض جوهر اخالقی علیه قهرمان تبدیل 
می شود. تا جایی که هگل عذابی را که به ناچار نازل می شود 
ناشی از هویت ژرف قهرمان تراژیک و موقعیت منحصر بفرد 
و قابل توجه او می داند، در صورتی که ارسطو این عذاب را 

مستحق او نمی داند و ترحم اش برانگیخته می شود
هگل  ترحم به مثابه همدردی را با عذاب قهرمان نه تنها 
هم چون فردی عذاب دیده بلکه با قهرمان مانند کسی که 
علی رغم سقوط اش بر حق است دوباره تفسیر می کند.   به 
عقیده هگل، ما از قدرت جوهر اخالقی که در نتیجه تصادم 
و کشمکش نقض می شود می ترسیم، و با قهرمان تراژیک 

که با وجود تجاوز از امر مطلق هم چنان به یک معنا آن 
را تایید می کند، همدردی می کنیم. بنابراین، تراژدی هگلی 
دارای عنصری عاطفی است، ما میان ارزش ها و تقدیر هر 
موقعیتی دو پاره شده ایم، ما عمل شخصیت را که قدرت 
اجتناب ناپذیر امر مطلق و یک سویه آن را ویران می کند 

تشخیص می دهیم.
قهرمان تراژیک اعتبار موقعیت های دیگر را انکار می کند، 
بلکه  می کند،  تصویر  چنین  را  این  قلمروی  کم  دست  یا 
موقعیتی را که خود درون آن مظهرش هست را نیز نفی 
می کند. این به ویژه در مورد آنتیگونه سوفوکلس واضح است، 
که هگل آن را در مقام زیبا ترین تراژدی ها توصیف می کند. 
به عقیده هگل، عمل قهرمان نه تنها نشان د هند ه ی نابود 
کردن دیگری است بلکه در نهایت خود را نیز نابود می کند. 
آنتیگونه نه تنها عضو یک خانواده بلکه عضو یک دولت نیز 
هست، کرئون نیز نه تنها حاکم که یک پدر و یک شوهر 
است. قهرمانان تراژیک با سرپیچی از آنچه سرشت واقعی 
خود آن هاست، سزاوار ستایش اند. دیالکتیک موقعیت  های 
هگل به این نکته اشاره می کند که کرئون و آنتیگونه به همان 
اندازه که سرکش و استوار هستند، هر دو در دریافت نبرد، 
میان دو خیر شکست می خورند، هر یک در برابر دیگری 

استوار و ثابت قدم ظاهر می شود.
هگل نه تنها ارزش هر طرف را می بیند، بلکه او تا آن جا 
پیش می رود که این ادعا را مطرح کند که قهرمانان تراژیک 
موقعیت های متناقص را نیز موجه می داند، در این رابطه 

ادعای هگل نمی تواند درست باشد هنگامی که او می گوید 
همه ستیز ها و نبرد های تراژیک د ر دو سر طیف خود دارای 
امر پیشتر در مسائلی که زبانشناسان  این  برابرند،  ارزشی 
از  هگل  آزاد  خوانش  با  کامال  کردند  کشف  کالسیک 
آنتیگونه متفاوت است. مسلما خود هگل، چنان که ما از 
زبان او می توانیم بفهمیم، برای توصیف آنتیگونه لحنی بسیار 
همدالنه در پیش می گیرد. با این وجود، اد عای هگل می تواند 
درست باشد اگر ما نیت او را بفهمیم آن جا که او بر این باور 
است که بهترین تراژدی ها در نبردی برابر شکل می گیرند. 
چراکه در نبرد و کشمکش نابرابر جدیت تراژدی به سوی 

نوعی تقلیل یافتن گرایش پیدا می کند.
در واقع، ستیز و نبرد هگلی میان دو خیر در اصل به طور 
چشمگیری غنی تر از خود تراژدی است. حتا آرتور شوپنهاور 
که مفهوم تراژدی را در شاهکار خود، جهان به مثابه اراده 
و تصور بسط داد از محور توجه مصالحه آمیز هگل که فرم 
تراژدی را در ستیز میان دو خیر مشخص می کرد بسیار 
دورتر است، چرا که این تفسیر  بیش از اندازه نیرومند و 
دراماتیک است. فهم ما از اثری که ظاهرا فاقد ستیز و نبردی 
جان فرسا ست ممکن است با خوانشی که دقایق نهفته در 
این تصادم و کشمکش را تمیز دهد غنی تر شود. به عنوان 
مثال، می توان به عناصر کشمکش تراژیک در آثاری مانند 
کاهنه های باکوس اورپیدس، والنشتاین شیلر، اشباح ایبسن، 

یا زن خوب ایالت سچوان برشت تاکید کرد.
در حالی که بیشترین فرم نمایشی تراژدی در تجسم یافتن 
دو سر طیف شخصیت ها و نهاد ها پدیدار می شود، هگل 
این امکان را مطرح می کند که ستیز و کشمکش تراژیک 
در درون آگاهی فردی نیز رخ می دهد. برخورد درونی این 
نوع از تراژدی ممکن است کمتر نمایشی به نظر برسد به این 
دلیل که وحدت دو موقعیت درون خود واحد وجود دارد، 
با این حال، این برخورد درونی در شکلی متفاوت به صورت 
فکری یا ذهنی جلوه می کند. پذیرفتن این خصوصیات بارز 
و غنی، همان ویژگی است که هگل در درام مدرن تحسین 
می کند. این برخورد درونی هم چنین به لحاظ صوری نیز 
بسیار غنی است، و در آن پاره ای از انواع فصاحت و بالغت 
عالی در جهان درام، در غالب تک گویی ها و محاوراتی که 
آگاهی محونشدنی نبرد دو خیر را از پیش فرض گرفته اند، 
آشکار می شود. در این جا قهرمان با ایثار باوری ساده و خام 
در این جهان، از طریق نقض کردن خیری که دیگری در 
حفظ آن می کوشد،  عواقب فکری و عاطفی خارق العاده ای 

را به ارمغان می آورد. )ادامه دارد(



7 1398/10/30 - شماره 153

 --- نیم نگاه ---

آویزان کردن دانش آموز دختر 
در کالس!

یک  تکلیف،  ند اد ن  انجام  خاطر  به  اخالق  بد   معلم 
د انش آموز د ختر را د ر مقابل چشمان همکالسی هایش مورد 
تنبیه قرار د اد. وید ئویی که به تازگی منتشر شد ه است رفتار 
چین  ابتد ایی  مد ارس  از  یکی  د ر  د انش آموزان  با  معلم  یک 
را به تصویر می کشد. د ر این وید ئو این معلم ضمن ضرب و 
شتم یک د انش آموز د ختر او را د ر مقابل چشمان وحشت زد ه 
مد ارس  از  یکی  د ر  اتفاق  این  کرد.  آویزان  همکالسی هایش 
چین  ژیجیانگ  استان  د ر  واقع  گانگ"  "لونگ  شهر  ابتد ایی 
رخ د اد. د ر این وید ئو د انش آموزان د ر حالی که د چار ترس و 
وحشت شد ه اند نظاره گر این صحنه هستند. تعد اد ی از آن ها نیز 
از ترس تالش می کنند تا د ر زیر میز خود پنهان شوند. د ر این 
وید ئو این مرد به تعد اد ی د یگر از د انش آموزان نیز د ر د اخل 
کالس حمله ور می شود. پس از انتشار این وید ئو د ر شبکه های 
اجتماعی چین مسووالن محلی اقد ام به تعلیق این معلم خاطی 

از کار کرد ند.
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جواب شماره قبل

گرد آورند ه مریم نباتیزنگ تفریح   }جسارت نباشه...فقط برای انبساط خاطر شما!{

حکایت 
صدای پول برای دودکباب!

فقیری از کنار د کان کباب فروشی می گذشت. مرد کباب 
فروش گوشت ها را  د ر سیخ ها کرد ه و به روی آتش نهاد ه 
باد می زد و بوی خوش گوشت کباب شد ه د ر فضا پراکند ه 

شد ه بود. 
مرد فقیر گرسنه بود ولی پولی ند اشت تا کباب بخرد. ناگزیر 
تکه نان خشکی را که د ر توبره د اشت خارج کرد و بر روی 

دود کباب گرفته به د هان گذاشت. 
او به همین ترتیب چند تکه نان خشک خورد و سپس به 
راه افتاد تا از آن جا برود ولی مرد کباب فروش به سرعت از 
د کان خارج شد ه د ست وی را گرفت و گفت: کجا می روی، 

پول د ود کباب را که خورد ه ای بد ه! 
را د ید و  از آن جا می گذشت. جریان  از قضا مالنصرالد ین 
متوجه شد که مرد فقیر التماس و زاری می کند و تقاضا 
می نماید او را رها کنند. ولی مرد کباب فروش می خواست 

پول  د ود ی را که وی خورد ه است بگیرد. 
مال د لش برای مرد فقیر سوخت و جلو رفته به کباب فروش 
گفت: این مرد را آزاد کن تا برود من پول د ود کبابی را که او 

خورد ه است می د هم. 
کباب فروش قبول کرد و مرد فقیر را رها کرد. مال پس از 
رفتن فقیر چند سکه از جیبش خارج کرد و د ر حالی که 
آن ها را یکی پس از د یگری به روی زمین می اند اخت به مرد 
کباب فروش گفت: بیا این هم صد ای پول د ود ی که آن مرد 

خورد ه، بشمار و تحویل بگیر. 
مرد کباب فروش با حیرت به مال نگریست و گفت: این چه 

طرز پول د اد ن است مرد خد ا؟ 
مال همان طور که پول ها را بر زمین می اند اخت تا صد ایی از 
آن ها بلند شود گفت: خوب جان من کسی که د ود کباب و 
بوی آن را بفروشد و بخواهد برای آن پول د ریافت کند باید 

به جای پول صد ای آن را تحویل بگیرد.

به  نامه ای  می آید،  بد  بوی  شاگرد ی  از  شد  متوجه  معلم 
ماد رش نوشت و از او خواست تا د ر نظافت فرزند ش د قت 
کند. روز بعد نامه ای به این مضمون برایش رسید؛ فرزند من 

گل نیست که آن را بو می کنید!

**********

وقتی پد ر نمرات امتحان پسرش را د ید و متوجه شد که 
پسرش بین 42 شاگرد نفر چهل و یکم شد ه. د ست هایش 

را به طرف آسمان بلند کرد و گفت: خد ایا شکر که فرد 
کود ن تری از پسر من هم د ر این د نیا وجود د ارد!

**********

پد ری به فرزند خرد سالش نصیحت می کرد که پس از 
مرگ او، صبور و مقاوم باشد زیرا باالخره روزی همة ما 

خواهیم مرد.
پسر گفت: پد ر پس یاد تان باشد که قبل از مرگ حتما کلید 

کمد شیرینی ها را به من بد هید.

**********

د کتر: آزمایش خون شما نشان می د هد که چربی خونتان 
خیلی زیاد است.

.
یا  است  حیوانی  حاال چربی اش  می گوئید؟  راست  مریض: 

گیاهی؟

**********

نوکر تازه وارد به خانم و آقای خانه رو کرد و گفت: من هیچ 
وقت از کار خسته نمی شوم چون د ر د ه که بود من از شش تا 
االغ نگهد اری می کرد م د ر حالی که شما فقط د و تا هستید!!!

**********

معلم: تو چقد ر کود ن هستی، اسکند ر وقتی اند ازۀ تو بود 
نصف د نیا را می شناخت.

شاگرد: آخه آقا؛ معلم او ارسطو بود نه شما.

**********

مشتری: غذا چی د اری؟
.

گارسون: خوراک زبان.
.

مشتری: خوراک زبان؟ نه، من  هیچوقت چیزی که از د هان 
حیوان خارج می شود نمی خورم.

.
گارسون: خوب، پس تخم مرغ میل د ارید؟

خروس به مرغ گفت؛ روی تخم ها نخواب.

مرغ: برای چی؟

خروس: برای این که هنوز خیلی زود است ما بچه د ار شویم!!!

**********

قاضی: چرا پول این شخص را نمی د هی؟
.

متهم: به خد ا یک سال است که به او التماس می کنم تا 
یک هفته به من مهلت بد هد که پولش را بد هم و او مهلت 

نمی د هد!!!

**********

شب تولد م، شروع کرد م به باز کرد ن کاد وها
به کاد وی بابام که رسید م د ید م یه پاکته که د رش بازه

توشو که نگاه کرد م د ید م نوشته:
هشتاد هزار تومنی رو که سه ماه پیش گرفتی، نمی خواد 

برگرد ونی!!

**********

پد ربه د ختر: پاشو د خترم یه لیوان آب واسه بابا بیار
د ختر:ول کن بابا د ارم تلویزیون می بینم. حال ند ارم

د ختر کوچیکتر: بابا ولش کن این خیلی بی تربیته پاشو برو 
خود ت بخور

برای منم بیار!!!

**********

سر کالس به بچه ها گفتم؛ انشا بنویسید با این موضوع: 
“اگر مدیرعامل بودید چه مي کردید؟"

نوشتن،  به  کردند  شروع  هیجان  با  و  تند  و  تند  همه 
به جز یک نفر که نشسته و د اشت از پنجره بیرون رو 

تماشا مي کرد.
ازش پرسید م؛ چرا تو هیچي نمي نویسي؟

گفت؛ منتظرم تا منشی بیاد تایپ کنه
یعنی قوه تخیلش هالکم کرد!!!!

وقتی مار کبرای هوای مرد مست را دارد!
وید ئویی که به تازگی منتشر شد ه است اقد ام خطرناک یک 
مرد جوان هند ی د ر مواجهه با یک مار کبرای سمی را به تصویر 
می کشد. این مرد که به د لیل مصرف مشروبات الکلی د ر حالت 
عاد ی نبود پس از د ید ن مار اقد ام به بازی با آن کرد. وید ئویی که 
توسط یک شاهد عینی و با تلفن همراه تهیه شد ه اقد ام خطرناک 

این مرد که هویتش مشخص نشد ه را نشان می د هد.
د ر ابتد ای وید ئو؛ این مرد د ر حالی که د ر یک زمین بزرگ نشسته 
و مار کبرا د ر مقابل او قرار گرفته و آماد ه حمله است د ید ه می شود. 
لحظاتی بعد، مار شروع به حرکت کرد ه و از مقابل این جوان عبور 
می کند. او که به خاطر مصرف مشروبات الکلی کامال از حالت 
عاد ی خارج شد ه است چند بار به سمت مار حرکت کرد ه و مانع 
فرار این جانور می شود. د ر تمامی این صحنه ها فیلمبرد ار که از 
خطرناک بود ن این مار کبرا کامال آگاه است با فاصله زیاد ی از آن 

فیلم تهیه می کند.
د ر یک صحنه، مرد جوان د ر حالی که روی زمین نشسته و با 
گرفتن د م مار قصد جلوگیری از فرار آن را د ارد ناگهان اشتبا ها 
این جانور را به سمت بد ن خود هد ایت می کند. د ر حالی که این 
جوان د ر معرض حمله مار قرار گرفته فیلمبرد ار که د چار ترس و 
وحشت شد ه با فریاد زد ن از او می خواهد که فورا از مار د ور شود. 
د ر اد امه، این جوان د م مار را گرفته و به سمت تعد اد ی از افراد 
محلی که نظاره گر او هستند حرکت می کند. هنوز از سرنوشت 
این مرد جوان خبری منتشر نشد ه است. این وید ئو پس از انتشار 
تبد یل به وید ئویی د اغ د ر شبکه های اجتماعی هند شد و بسیاری 

از کاربران اقد ام خطرناک این جوان را مورد انتقاد قرار د ادند.
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مهمان نوازی عربی در خانه های 
بافته از نی

20 مضیف به رسم مهمان نوازی عرب های خوزستان 
د ر کل استان ساخته شد ه تا نمایش د هند ه فرهنگ میزبانی 
استان د ر خانه های ساخته  این  تاالب های  اعراب حاشیه 

شد ه از نی باشد.
را  خود  فرهنگ  خوزستان  عرب های  است؛  گفتنی 
مضیف هایی  آن ها  می گذارند.  نمایش  به  مضیف  در 
فعالیت های  قالب  د ر  را  د ارند  قد مت  سال  ۶هزار  که 
تا  می کنند  احیا  مسیان  نهاد  مرد م  مؤسسه  فرهنگی 
فرهنگ  هم  و  کنند  میزبانی  استان  گرد شگران  از  هم 
میزبانی خود شان را به د یگران معرفی کنند. آن هم د ر 
کنار  د ر  عراق  جنوب  و  ایران  در  تنها  که  مضیف هایی 
و  شاد گان  و  هورالعظیم  خود روی  نی های  از  تاالب ها 

کارون و.... ساخته می شود.
نحوه ساخت مضیف را پیرمرد های تاالب نشین خوب بلد 
هستند به همین د لیل گروهی از جوانان عرب خوزستان 
تقاضا  یاد گرفته اند و هر کجا که  را  پیرمرد ها  این  هنر 
باشد آن را برای میزبانی می سازند. برای این مضیف ها 
د ری ساخته نمی شود. د ِر مضیف برای همه مهمان ها باز 
است مهمان تا سه روز می تواند این جا اقامت کند بد ون 
این که از سوی میزبان مورد سوال واقع شود. بعد از سه 

روز میزبان می پرسد آیا چیزی نیاز د ارد یا نه. 
د ر این مد ت هم از سوی میزبان پذیرایی می شود با همان 
سبک و سیاق عربی و با قهوه عربی که طرز تهیه و حتی 
مهمان  به  میزبان  سوی  از  که  د ارد  آد ابی  آن  خورد ن 
طول  در  ها  مضیف  این  مالکان  می شود.  د اد ه  توضیح 
د یگری  زمان  هر  بود ه اند.  زائران  میزبان  هم  اربعین  ایام 
هم که به استان خوزستان بروید می توانید روی میزبانی 
عرب های خوزستان د ر این مضیف ها که حاال تعد اد شان رو 
به افزایش است حساب باز کنید. مضیف هایی که سرتاسر 

تنها از نی ساخته شد ه اند و نه مصالح ساختمانی د یگر.
به  که  میسان  هنری  گروه  سرپرست  حماد ی  باسم 
باره  این  د ر  هستند  مشغول  نیز  مضیف ها  این  ساخت 
اهواز،  ماهشهر،  شهرهای  د ر  مضیف  عد د   20 گفت: 
خرمشهر، بستان، سوسنگرد، شوش و آباد ان ساخته شد ه 
است حتی در تیر ماه امسال نیز یک مضیف در پارک 
د یگر  کپر   4 همراه  به  کرج  د ر جهانشهر  ایران کوچک 
ساخته شد. این مضیف ها د ر طول زمان د چار مشکالتی 
نو ساخته  از  هر 12 سال  تقریباً  باید  بنابراین  می شوند 
مضیف ها  این  ساخت  قد مت  که  این  وجود  با  شوند 
باشد  بیشتر عمر کرد ه  اما مضیفی که  است  ۶هزارسال 
و د ر حال حاضر موجود باشد یک مضیف د ه ساله است 
چون به مرور زمان این مضیف ها به رنگ قهوه ای سوخته 
 د ر می آیند و پی و بد نه آن ها به د لیل بارش باران و تابش 

آفتاب از بین می رود.
خانه های  این  د ر  خللی  نمی تواند  باران  و  باد  گفت:  او 
ساخته شد ه از نی ایجاد کند حتی سیل هم نتوانست این 
مضیف ها را از بین ببرد تنها قاتل این مضیف ها آتش است. 

آتشی که چند سال پیش سه تا از مضیف ها را سوزاند.
این فعال گردشگری گفت: یک مضیف با 5 نفر هنرمند 
این  از  غیر  به  ما  می شود.  ساخته  هفته  یک  مد ت  د ر 
مضیف ها خانه های کپری هم د اریم. د ر این خانه میزبان 
از  نیمی  این کپرها هم  و د ر مضیف مهمان.  می نشیند 
گل و نیمی د یگر از نی است. این خانه های ساخته شد ه 
از نی را هورنشین ها می سازند یعنی کسانی که نزد یک 
به تاالب زند گی می کنند. کپر مخصوص باد یه نشین ها 
و چاد ر را صحرا نشین ها برپا می کنند شهری ها هم که 

ساختمان هایی با گل و خاک و سیمان می سازند.
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این روزها کال نوشتن برایم کار سختی است. وقتی 
این کاغذهای جد ید -- یعنی همین ورقه  های معروف 
به Word را د ر کامپیوتر باز می کنم و این قلم های 
جد ید -- آن که Keyboard تعریفش می کنیم را به 
بیرون می ریزد.  د ست می گیرم، فقط خشم است که 
خشمگین هستم، از هر اتفاقی که د ر  اطرافم می افتد. 
روزها  این  که  زیاد ی  حرف های  از  هستم  خشمگین 
که  است  شد ه  قلمبه  قد ر  آن  خشم  این  می شنوم. 
بد هد.  د ستم  کاری  روزها  این  نگرانم  نگرانم.  برایش 
زیاد ی  وقتی  ند ارد.  که  منطقی  د یگر،  است  خشم 
با  و  می کشد  رخم  به  را  زورش  کنم،  د ست کاری اش 

قد رتی که د ارد خراب می کند و می رود.
"به سکوت سرد زمان، به خزان زرد زمان، نه زمان را 
بارها  که  آهنگی  زمان".  د رد  را  نه کسی  د رد کسی، 
 .9۸ زمستان  و  پاییز  زمان  در  کرد ه ام  گوش  بارها  و 
ولی  من  خواند ه اند.  را  شعر  این  زیاد ی  خوانند ه های 
فقط اجرای آن خوانند ه ای را گوش می د هم که طوری 
باور د ارد د رد زمان و د رد ما  از ته د ل می خواند که 
انگار هیچ جایی به هم نمی رسد... عمرش د راز باد. این 
آهنگ را گوش می د هم که خشم را به غم تبد یل کنم. 
که باور کنم "نه هم زبان د رد  آگاهی". آن وقت خشم 
از این که هم زبانی وجود ند ارد خود ش را جمع  و جور 
می کند و جایش را به غم می د هد و غم هم که کارش 
را بلد است. د رد را به اشک تبد یل می کند و از بد ن 
از غم  خارج می کند. اشک آن قد ر می آید که بخشی 
خالی شود، این یعنی برای د فعه بعد، خشم هم شاید 
کمی سبک شود. این طور است که می توان د ست به 
به سمتش هد ایت  را  ما  کارهای خطرناک که خشم 

می کند، نزد.

به  می افتم  انیمیشنی  یاد  می نویسم  که  را  ها  این 
سال  د ر  که   ")Inside Out( برون  "درون--  نام 
است.  شد ه  ساخته  د اکتر  پیت  کارگرد انی  به   2015
د ختربچه می گذرد.  مغز یک  د رون  د ر  انیمیشن  این 
چهار شخصیت از د رون مغز این د ختر تمامی عواطف 
ترس  غم،  شاد ی،  می کنند.  کنترل  را  احساساتش  و 
می کنند.  مد یریت  را  د ختر  این  عواطف  و خشم کل 
البته رییس د ر این میان شاد ی است که وظیفه د ارد 
مگر  کند.  فراهم  د ختر  برای  را  خوشحالی  همیشه 
زمانی که د رد ی جسمی به د ختر وارد شود که پای 
که  است  شاد ی  این  که  انگار  می کشد.  وسط  را  غم 
تعیین می کند االن چه احساسی حق ابراز وجود د ارد 
و  غم  بین  روز  که یک  تا جایی  د ختر.  این  د ر ذهن 
شاد ی د عوایی پیش می آید و شاد ی از پشت د ستگاه 
د یگری  الیه های  به  و  می کند  قهر  احساسات  کنترل 
د ر مغز می رود و گم می شود و د ر این جا د ختر د چار 
تغییر شخصیت می شود که البته د ر این کارتون، این 

لحظه را سن بلوغ د خترک معرفی می کند. 
با رفتن شاد ی، بقیه د ست و پایشان را گم می کنند 
و نمی د انند چه باید کرد. خشم و ترس، غم را مقصر 
تا  می افتند  هم  جان  به  سه  هر  می د انند.  ماجرا  این 
جایی که د ختر رفتارهای احمقانه ای از خو د ش نشان 
می د هد. د ر این جا خشم برند ه مید ان می شود. تمام 
عواطف را به د ست می گیرد. خبری از شاد ی نیست، 
این خشم  و  کنار کشید ه اند  را  ترس خود شان  و  غم 
است که جوالن می د هد. شاد ی که د ر جای د یگری 
گیر افتاد ه  است، این تغییرات را می بیند و می خواهد 
خشم  نیست.  آسانی  کار  که  برگرد د  کنترل  اتاق  به 

همه چیز را به د ست گرفته است. 
زمانی که خشم د اشت د ختر را به سمت فرار از خانه 
بلند می شود و کنترل را  از جایش  سوق می د اد، غم 
جا  این  گریه.  زیر  می زند  د ختر  می گیرد.  د ست  د ر 
با  به غم می رساند. ترس همراه  را  ترس هم خود ش 

غم د ختر را د وباره آرام می کند و از تصمیمی که به 
نظر د رست نمی آمد منصرف می کند. د ر همین حال، 
سیستم مغز برای مد تی آرام می شود، شاد ی راه خانه 
را پید ا می کند و به پشت د ستگاه کنترل برمی گرد د. 
را کنار  او هم متنبه شد ه و احساس ریاست  بار  این 
و  بترسد  می تواند  تا  د ختر  می د هد  اجازه  می گذارد. 
گریه کند تا کمی سیستم احساسات د رست شود. و 
د ست  به  را  کنترل  بود،  وقتش  که  لحظه ای  د ر  بعد 

می گیرد و د ختر می خند د.
که  کرد ه ام  فکر  این  به  خشم،  روزهای  تمامی  د ر 
است؟  رفته  کجا  من  مغز  ساز"  "شادی  شخصیت 
فرا گرفته است و  مرا  تمام وجود  و ترس  خشم، غم 
یک  کد ام   با  نمی د انم  نیست.  شاد ی  از  خبری  اصال 
به  من  عواطف  کنترل کنند ه  د یگر  شخصیت های  از 
جنگ و د عوا برخاسته که گذاشته و رفته است؟ من 
فقط  و  کرد ه ام  گم  را  شاد  شخصیت  حاضر  حال  د ر 
امید وارم آن سه تای د یگر کارشان را خوب بلد باشند 
تا از این وضعیت خارج شوم. وقتی شاد ی را گم کنی، 
آن وقت نوشتن سخت می شود. آن وقت روزی که قرار 
است موضوعی جالب را جوری با کلماتی که احتماال 
مختص خود ت است توصیف کنی، جز سیاهی چیزی 

از زبانت و قلمت جاری نمی شود. 
د ر این وضعیت پر از خشم، شاید تنها کاری که بتوانم 
انجام د هم فکرکرد ن به روزهایی است که خوشحال تر 
و  سیستان  هنوز  که  روزهایی  از  یکی  مثال  بود م. 
بلوچستان زیر آب نرفته بود و من مثل یکی از صد ها 
مسافری که به این منطقه سفر می کرد ند، برای د ید ن 
این استان پر از عجایب به آن جا رفته بود م. استانی 
یک  است  کافی  که  مختلف  اد ویه های  بوی  بو.  از  پر 

قاشق چای خوری د ر غذایت بریزی. کل طعم غذا را 
عوض می کند.

وقتی د رکابینت را باز می کنم، بوی اد ویه های سیستان 
مرا  و  فرا می گیرد.  را  بلوچستانی ام همه آشپزخانه  و 
به  ایرانشهر.  به  سرباز،  به  چابهار،  به  می کند  پرت 
می کرد م.  آرزو  را  زن ها  زیبای  لباس های  که  استانی 
رنگی های  این  از  یکی  هم  من  می خواست  د لم 
را  همه  چشم  پوشید نش  با  که  د اشتم  را  فوق العاد ه 

خیره کنم. 
همه این رنگ و بو این روزها د ارد زیر آب می رود. 
عکس هایی می بینم که مرد م باالی د رخت رفته اند تا 
از د ست سیل د ر امان بمانند. جالب نیست؟ استانی 
که معروف است به خشک سالی، استانی که هامونش 
را از د ست د اد ه بود، امروز تبد یل شد ه است به زمینی 
کائنات  همه  انگار  روز.  چند  طی  هم  آن  آب!  زیر 
گربه  این  کل  زمین.  از  قسمت  این  با  د ارد  لج  سر 
بلوچستانش  و  سیستان  روزها  این  ولی  می گویم  را 

بیشتر د رگیر است. 
خبر جابه جایی انبوه گاند وها هم قلبم را به د رد آورد، 
با  البته هنوز راست و د روغش را نمی د انم. تمساحی 
تعد اد  نظر  از  ایران وضعیت خوبی  پوزه کوتاه که د ر 
ند ارد. به واسطه محل زیست، د ر این منطقه از ایران 

این  از  هم  پاکستان  و  هند  د ر  البته  می کند.  زند گی 
بین  از  گونه  این  ایران  د ر  اگر  ولی  د ارد.  گونه وجود 
از گونه های بومی را از د ست  باز یکی د یگر  برود، ما 
د اد ه ایم. ما خیلی راحت گونه های بومی این منطقه را 
انسان های  که  است  این  از  ترسم  از د ست می د هیم. 
بومی این منطقه را هم از د ست بد هیم. مثال از بس 
که مهاجرت کرد ه اند و رفته اند، رو به کم شد ن هستیم. 
خشک سالی،  زلزله،  سیل،  نکنند،  هم  مهاجرت  اگر 
د یگر  عامل  هزاران  و  اقتصاد ی  فشار  تهد ید خارجی، 
است که یک یک این مرد م بومی را می کشد. انگار ما 
هم د ر کنار گاند و و یوز د ر حال منقرض شد ن هستیم.

سالی  می گویند  که  این  بود.  بد ی  سال   9۸ سال 
صد ق   9۸ مورد  د ر  پید است،  بهارش  از  نکوست  که 
وقتی  کرد یم.  تحویل  را  سال  سیل  با  ما  می کند. 
یا خود مان د ر  آرامش می خواند یم،  قلب هایمان  برای 
حال رفتن به زیر آب بود یم یا د یگرانی د ر اطرافمان. 
رسید.  خود  اوج  به  سال  این  د ر  خارجی  فشارهای 
را  خود ش  طرف تر  آن  کیلومتر  هزاران  از  که  مرد ی 
هم د رد مرد م ایران معرفی می کند، ما را د ر فشارهای 
تحمل ناپذیر اقتصاد ی فرو برد ه است. وضع اقتصاد ی 
د ر سال 9۸ آنچنان به هم ریخت که صف های خرید 
سازند گاشان  د ست  روی  خانه ها  و  ند اشت  انتها  د الر 
ماند. مستاجرها تمام پس اند از خود را برای پول پیش 
اجاره د ا د ند. کارمند ها به زیر خط فقر آمد ند. همه رو 

به زوال رفتیم.
و هنوز اد امه د ارد. از ماجراهای آبان که بگذریم، که 
ماجراهای د ی  به  نکنیم،  بازش  و  بگذریم  بهتر است 
نیست  قرار  انگار  حاد ثه.  پر  د ی های  این  می رسیم. 
ایرانیان  از  یکی  تمام شود. کشته شد ن  این سال 9۸ 
توسط همان مرد حامی ما، به اند ازه کافی شوکه مان 
کرد ه بود که د یگر تحمل شنید ن خبر له شد ن بیش 
از 50 نفر از مرد م این سرزمین د ر کرمان را ند اشتیم. 
خبری  که  را  ازدست د اد گی  این  کنیم  تحمل  آمد یم 
فشرد.  قلب هایمان  بر  را  سنگین  سکوت  وحشتناک، 
شاد ی  با  و خشم  غم  که  بود  موقع  همین  کنم  فکر 
و  کرد ند  بیرون  فرمان  اتاق  از  را  او  و  شد ند  گالویز 

کنترل روان ما را به د ست گرفتند.
به  یا  فنی  نقص  به  می کند،  سقوط  که  هواپیمایی 
شلیکی اشتباه، این جا د یگر باید خود ما هم به شاد ی 
از آن  برو. اصال خود شاد ی شرمند ه تر  می گفتیم که 

بود که کنار ما بماند. رفت. و کنترل روان ما به د ست 
باعث  که  ترسی  افتاد.  ترس  البته  صد  و  غم  خشم، 
که  ترسی  بخوانی.  را  اخبار  نخواهی  صبح ها  می شود 
تا  فاصله اش  فرزند،  خواباند ن  موقع  می شود  باعث 
پنجره را محاسبه کنی که اگر بمبی زد ه شد ه، شیشه 
را  قلبت  ضربان  که  ترسی  نشود.  خرد  سرش  روی 
لحظه ای آرام نمی کند. این جا؛ جایی است که خشم و 
غم هم کاری از د ستشان بر نمی آید. واقعیتی که برای 
خود م می بینم این است که اصال برایم اهمیتی ند ارد 
همانجا  رفته  هرجا  است.  کرد ه  فرار  کجا  به  شاد ی 
بماند. فعال بماند یا حتی بمیرد. این روزها میزبانش 
این  نیستم. همین سه تای د یگر کافیست. به کمک 

سه تا شاید بتوانم راحت تر از این روزها بگذرم.

روزهایی که شادی فرار کرده است!


