
انفجار علمی در حوزه نانو
"سعیدسرکار" دبیر ستاد توسعه فناوری نانو در خصوص 
پیشرفت و رشد صعودی فناوری در ایران، با تاکید بر این 
که همواره تولید محصوالت نانو رو به افزایش است، اظهار 
کرد: کشور ما در ابتدای انقالب محصول نانویی نداشت و 

تولیدات در این زمینه از سال ۱۳۸۵ آغاز شد.
سرکار با تاکید بر این که محصوالت نانو از همان ابتدا با 
تولید  به  نانویی  تجهیزات  ساخت  و  طراحی  در  تمرکز 
رسیده اند، بیان کرد: در زمان انقالب، ایران رتبه ای در سطح 
دنیا نداشت و ما از رتبه ۵۷ دنیا شروع کردیم که مربوط به 

۲۰۰۱ میالدی بوده است.
دبیر ستاد توسعه فناوری نانو با اشاره به میزان تولید مقاله و 
جایگاه ایران نسبت به قبل از انقالب گفت: در سال ۲۰۰۱، 
کاًل ۱۰ مقاله از کشور ما در زمینه فناوری نانو تولید شده 
اما اکنون در جایگاهی هستیم که روزی ۱۰مقاله از محققان 

ایرانی داریم و این قابل مقایسه نیست.
وی با بیان این که میزان تولید مقاله و تولید محصوالت یک 
انفجار علمی در حوزه نانو بوده است، بیان کرد: محصوالتی 
که در زمینه نانو به تولید می رسند در حوزه های آب، دارو، 
ساختمان، نساجی، خودرو، پوشاک، ابزار آموزشی، کاالهای 

صنعتی، خدمات صنعتی و … هستند.
سرکار با بیان این که تمام محصوالتی که در حوزه نانو به 
تولید می رسند در شرکت های دانش بنیان زیر نظر ستاد 
توسعه فناوری نانو هستند، گفت: سرعت پیشرفت در توسعه 
نانوی کشور زیاد است؛ محصوالت نانو ماه به ماه به سبد نانو 

اضافه شده و به بازار وارد می شود.
دبیر ستاد توسعه فناوری نانو، اکنون باید بتوانیم راهی برای 
بین المللی  باز کنیم و وارد عرصه فروش  بین المللی  بازار 

شویم که تا حدودی این موضوع هم اتفاق افتاده است.
به گفته سرکار، ایران در زمینه نانو باالتر از تمام کشورهای 
کشورها  سایر  که  صورتی  در  است.  گرفته  قرار  اروپایی 
به  ایران نسبت  نانو داشته اند،  سرمایه های هنگفتی روی 
سایر کشورها سرمایه گذاری کمتری روی نانو داشته ولی به 

پیشرفت های خوبی رسیده است.
وی ادامه داد: ایران از نظر تولید علم برای سومین سال 
متوالی رتبه چهارم نانو را تثبیت کرده است و قبل از ایران، 
امریکا، چین و هند رتبه های اول تا سوم در حوزه نانو را از 

دیدگاه تولید مقاالت به خود اختصاص داده اند.
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سالمت باشیم
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کافه شهر

»آرتور شوپنهاور«
تکه ای از من تکه ای از زمین

سفر دیگر باید از ما برگردد

بازگشت به شرایط مطلوب 
درصنعت گردشگری

پژوهش

تبلیغات و رسانه

نقد و نظر

از  بیچارگی تجاری تا رستگاری 
فرهنگ عمومی
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دوکلمه حرف ورزشی

انتخابی که شاید بحث انگیز شود!
گردشگری برای همه

بهارچین به زمستان ایران نرسید!

تولیدات نشر معیار      سرمقاله
کتاب های گیالس 

ویژه ی کودکان
 

لطفا برای سفارش با شماره ی 09301837148 
تماس حاصل فرمایید

»مدیر مسوول«

  پشتوانه ی 
     بی پشتوانه!

  روزی، روزگاری؛ تامین اجتماعی 
نه تنها یک مفهوم جذاب بود بلکه تا حدودی مصداق بیرونی 
قابل دفاعی داشت؛ یک سازمان پر تحرک با دارایی های افزون 
-- که زاینده بود و با سرمایه گذاری هایی که می شد، چشم 
انداز رویا گونه و امیدبخشی برای بیمه شدگان خود ترسیم 

می کرد.
شعار تامین اجتماعی؛ "نیاز امروز و پشتوانه فردا"، انصافا، 
احساس می شد یک ما به ازای بیرونی دارد و بیمه شدگان 

رابه آینده امیدوار می کرد.
نمی توان گفت و نباید گفت که؛ این سازمان درحال حاضر 
نه  روزها  این  اما،  نمی کند  ارائه  بیمه شدگان  به  خدمات 
خدمات عرضه شده بیمه شدگان را راضی نگه می دارد و نه 
خود سازمان حال و روز خوشی دارد! زیرا آن رویای شیرین 
و امیدوارکننده  با دست اندازی ای که چند سال قبل به منابع 
سرمایه گذاری سازمان شد و هم چنین با فربه شدن سازمان 
از سوی دیگر، و نیز افزایش سخت پرداخِت بدهی های دولتی 
که خزانه اش تهی است!، سازمان به بیماری هر اسناک ناتوانی 

در ارائه خدمات دچار، و خود بی پشتوانه شده است.
شاید طرح برون سپاری خدمات درمانی مراکز تحت مالکیت 
این  در  باشد که دلسوختگان  ترفندهایی  از  یکی  سازمان 
سازمان ارزشمند اما در حال فشل شدن، برای تداوم عمر 
سازمان و طول و عمق خدمات مورد نیاز بیمه شدگان تدبیر 
کرده اند، شاید! لیک، این ایده نیز همانند بسیاری فکرهای 
دیگر،چون شمشیری دوَدم است که ممکن هست به جای 

سودمندی، بیماری ناتوانی در ارائه خدمات را افزونترکند.
نگرانی صاحب نظران و مخالفت آنان؛ هم برپایه تجربه حاصل 
از تصمیم هایی است که قبال در این زمینه ها اتخاذ شده و 
نتایج زیانبار داشته است و هم به خاطرذات چنین طرح هایی 

است که سودآوری را در اولویت قرارمی دهد.
به هرحال، به چالش کشیدن این طرح از سوی منتقدین 
را باید به فال نیک گرفت تا کمک کند که اندیشه بیشتر و 
عمیق تری در مورد محتوا و شیوه اجرای آن بشود باشد که 

اززیان های احتمالی بکاهد...

انفجار علمی 
در حوزه نانـــو

برون سپاری مراکز درمانی تامین اجتماعی؛

افزایش بهره وری یا تحمیل هزینه به بیمه شده؟!

رسوب ۵ میلیارد دالر در 
بانک مرکزی 

عراق
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خواص شلغم آنقدر زیاد است که می توان گفت این 
گیاه برای هر دردی درمان است و اگر مردم می دانستند 
که این گیاه چقدر فایده دارد تمام باغچه های خانه خود 

را شلغم می کاشتند و هر روزه از آن استفاده می کردند.
■■ خواص درمانی شلغم

◄ مصرف شلغم افراد را در برابر بیماری های پوستی بیمه 

می کند و در بهبود جوش صورت موثر است. افرادی که 
مبتال به جوش صورت و اگزما هستند، چنانچه هر روز 
مقدار کمی شلغم خام بخورند نیاز بدن آن ها به گوگرد 
برطرف شده و در نتیجه جوش صورت آن ها از بین خواهد 

رفت.
◄ در تقویت تخمدان ها نقش اساسی دارد و رحم را برای 

پرورش نوزادی سالم و قوی، تقویت می کند.
◄ آرام بخش و ترمیم کننده سریع زخم ها بوده و برای 

تقویت کبد مفید است.
هاست  روده  قوی  کننده  پاک  فیبر،  داشتن  علت  به   ◄

و خواص تسکین دهنده شلغم، آن را به داروی طبیعی 
خواب آور تبدیل کرده است.

آب  با  مبتال  ناحیه  شستشوی  شقاق،  بهبودی  برای   ◄

جوشانده شلغم مفید است.
◄شلغم در درمان برونشیت، مشکالت تنفسی و آسم موثر 

است
◄شلغم تأثیر بسزایی در درمان سرماخوردگی دارد.

◄ بهترین شیوه مصرف شلغم به صورت بخارپز، سوپ و یا 

آش است. بهتر است در ساعات اولیه صبح مصرف شود.
نیز  را  باکتریایی  گلودردهای  شلغم  آب  کردن  قرقره   ◄

تسکین می دهد.
◄ شلغم نقش آنتی اکسیدان دارد  و دارای مقادیر زیادی 

بدن  در  آزاد  های  رادیکال  تشکیل  از  و  بوده   c ویتاین 
جلوگیری می کند.

تنظیم  آور است که آب آن در  اشتها  ای  ماده  شلغم   ◄

خون نقش دارد.
◄ مقادیر فراوان فسفر موجود در شلغم به تقویت حافظه و 

سیستم عصبی کمک می کند.
رشد  بر  شلغم  در  موجود  منیزیم  و  کلسیم  امالح   ◄

استخوان های کودکان و تقویت اسکلت زنان باردار نیز تأثیر 
می گذارد.

◄ ید موجود در شلغم می تواند ترشح تیروئید را تنظیم 

کند و به دلیل مقادیر فراوان آهن آن جز میوه و سبزیجات 
خون ساز به شمار می رود.

اسید  دفع  در  و  است  بدن  کننده  پاک  شلغم  عصاره   ◄

اوریک و رفع سنگ های کلیه هم نقش دارد. درمان شب 
کوری از دیگر خواص شلغم است.

و  هاست  روده  قوی  کننده  پاک  فیبر،  داشتن  علت  به 
طبیعی  داروی  به  را  آن  شلغم،  دهنده  تسکین  خواص 

خواب آور تبدیل کرده است.
■■ نظر ابن سینا درباره شلغم

دانشمند نامی ایران در کتاب قانون راجع به شلغم گفته 
است:شلغم یا شلجم بیابانی و کاشتنی دارد. شلغم کاشتنی 
از بیابانی کم غذاتر است. طبیعت هر دو نوع مرطوب و گرم 
است. شلجم پخته با گوشت چرب، سینه و گلو را نرم می 
خوردن  گویند  است.  ماندگار  زیاد  معده  در  شلغم  کند. 
شلغم خام و پخته به نفع چشم است. آبش ادرار آور است. 
شلغم قوای جنسی را زیاد می کند و تخم آن نیز همین 

خاصیت را دارد.
■■ شلغم خوب دارای مشخصات زیر است:

باید سفت و تو پر باشد؛ در غیر این صورت کهنه بوده و 
نفخ آن زیادتر است. پوست شلغم باید براق، شفاف و صاف 
باشد. شلغم باید سنگین و درون آن روشن و شفاف باشد. 
شلغم های کوچک، شیرین تر و شلغم های بزرگ مؤثرترند!

از آنجایی که شلغم نفاخ و دیر هضم است بهتر است آن را 
با مصلح آویشن یا زیره مصرف کرد.

◄ مصرف شلغم نقش مهمی در پیشگیری و درمان سرما 

خوردگی دارد.
مزاج  دارای  شلغم   : است  مختلفی  انواع  دارای  شلغم   ◄

گرم و معتدل بوده و ضمن خاصیت صاف کنندگی سینه 
داروی موثری در درمان مبتالیان به سرفه نیز می باشد.

شلغم یک ماده غذایی مغذی، تقویت کننده چشم بوده و 
برای مبتالیان به سنگ کلیه نیز مفید است.

■■ خواص شلغم از نظر احادیث: 
هیچکس نیست مگر آن که رگی از جذام در او است و 
شلغم آن را ذوب می کند و روایت شده که آن را در فصلش 

بخورید که هر دردی را از شما میبرد.
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■■ روش استفاده واثربخشی
◄ از میـوه ی خـام یا کنسـرو آن میـل 

شود.
◄ خوردن ازگیل نارس خون روی های 

داخلی مانند بواسیر و خون ریزی رحم 
را درمان می کند.

◄ جهت درمــان ورم معــده کنســرو 

ازگیل  و  شیر  از  مخلوطی  یا  و  ازگیل 
میل شود.

◄ جـهت درمـان زخم دهان و ورم گلو 

۵۰ گرم از برگ درخت ازگیل در یک 
لیتر آب جوشانده و غرغره شود.

تا  خونی۲۰۰  اسهال  درمـان  بـرای   ◄
۳۰۰ گـرم ازگیـل را پـوست نموده و 

میل شود.
◄ اگــر دانه ی ازگیل را کـوبیده و یک 
قاشـق چـای خـوری با شربت ریشه ی 

جعفـری بخورید سنگ کلیه برطرف 
می شود.

◄ طبع ازگیـل سـرد و خشک است.

◄ برای درمان نقرس و اسید اوریک 
۱۰۰ گرم هسته ی خورد شـده آن ها 
را در یک لیتر شراب سفید بریزید و 

هر صبح یک استکان بنوشید.
◄ اگر چوب ازگیل را به گردن آویزان 
کننـد از سـقط جنیــن جلوگیـری 

می کند.
◄ بــرای ورم پروستـات مفید است.

)۱۰ صبح و ۵ عصر میل شود.(
◄ ازگیـل قلیــایی کننــده ی خـون 
می باشد. )یک ساعت بعد از غذا میل 

شود.(
◄ کســانی کـه ناراحتـی کلیه دارند 

ازگیل نخورند.

 --- نیم نگاه ---

----- میوه ودارو! ]ازگیل[ -----
سالمت باشیمگرد آوری و تنظیم: مریم نباتی  با خوراکی ها از خود محافظت کنیم
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 --- نیم نگاه ---

تکلیف ادامه لیگ فوتسال مشخص 
می شود

سازمان لیگ فوتسال پس از جلسه با سـرمربی تیـم 
ملـی در مـورد بـرگـزاری ادامـه پلـی آف لیـگ بـرتـر 

تصمیم گیری می کند.
پس از این که کنفدراسیون فوتبال آسیا بازی های فوتسال 
قهرمانی آسیـا را به دلیـل شیـوع بیمـاری کرونا به تعویق 
انداخت، باشگاه های حاضر در پلی آف لیگ برتر فوتسال 
خواستار برگـزاری ادامـه این بازی ها و اتمـام آن تا پـایـان 

سال هستند.
 اتفاقی که به نظر منطقی می رسد و در وضعیت فشرده 
بازی های ملی و باشگاهی  کمک حال تیم ملی هم خواهد 
آسیا  قهرمانی  بازی های  زمان جدید  هنوز  طرفی  از  بود. 
مشخص نشـده و در همیـن زمینه قـرار است سازمـان لیگ 
پس از مشـورت با سـرمـربی تیـم ملـی در مورد بازی های 

پلی آف تصمیم گیری کند.
قرار است آرش جابری، سرپرست سازمان لیگ اوایل هفته 
آینده جلسه ای را با ناظم الشریعه، سرمربی تیم ملی فوتسال 
برگزار کرده و پس از دریافت برنامه های جدید آماده سازی 
تیم ملی، در مورد زمان برگزاری مرحله نیمه نهایی و فینال 

لیگ برتر فوتسال تصمیم گیری شود.

راه اندازی ورزش بوکس بانوان 
ایسنا -- فدراسیون بوکس ایران برای نخستین بار کارگاه 

آموزشی را جهت آشنایی بانوان با این رشته برگزار می کند.
بود  قول هایی  جمله  از  ایران  در  بوکس بانوان  راه اندازی   
که حسین ثوری رئیس فعلی فدراسیون بوکس در زمان 
انتخاباتش داد. به نظر می رسد با توجه به اقداماتی که در 
در  بانوان  بوکس  راه اندازی  به  می توان  است،  اجرا  دست 
کشور امیدوارتر شد. در همین راستا فدراسیون بوکس ایران 
قصد دارد برای نخستین بار، اسفند ماه سال جاری کارگاهی 
آموزشی را برگزار کند تا بانوان رشته های رزمی دیگر در 

صورت تمایل، آشنایی بیشتری با بوکس پیدا کنند. 
حسین ثوری رئیس فدراسیون بوکس ایران نیز در مورد 
این کارگاه گفت: این اقدام فدراسیون بوکس در حال حاضر 
دانشجویان،  به  مقررات این رشته  و  قوانین  آموزش  برای 

مربیان و ورزشکاران رشته های مختلف رزمی است.

ترکیب تیم ملی کشتی آزاد 
در قهرمانی آسیا

ترکیب تیم ملی کشتی آزاد بزرگساالن برای حضور در 
رقابت های کشتی قهرمانی آسیا در هند اعالم شد. رقابت های 
کشتی آزاد قهرمانی آسیا روزهای ۳ و ۴ اسفندماه در شهر 

دهلی نو کشور هند برگزار می شود.
ترکیب تیم ایران برای حضور در این مسابقات به شرح زیر 

است:
۵۷ کیلوگرم: علیرضا سرلک
۶۱ کیلوگرم: مجید داستان

۶۵ کیلوگرم: امیرحسین مقصودی
۷۰ کیلوگرم: امیرحسین حسینی

۷۴ کیلوگرم: مصطفی حسین خانی
۷۹ کیلوگرم: علی سوادکوهی

۸۶ کیلوگرم: احمد بذری
۹۲ کیلوگرم: محمدجواد ابراهیمی

۹۷ کیلوگرم: مجتبی گلیج
۱۲۵ کیلوگرم: پرویز هادی
سرمربی: غالمرضا محمدی

مسعود  کناری-  حاجی  عباس  مهربان-  ابراهیم  مربیان: 
مصطفی جوکار

مربی بدنساز: دکتر مرتضی بهرامی نژاد
متخصص تغذیه: دکتر رامین امیرساسان

ماساژور: سجاد امیری
مدیر فنی تیم های ملی: محسن کاوه

ناظر فدراسیون: عباس جدیدی
نایب رئیس فدراسیون: حمید سوریان

سرپرست: سید حجت کریمی

دو کلمه حرف ورزشی

کشور  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی گری  تکلیف  سرانجام 
مشخص شد و نام "دراگان اسکوچیچ" کروات -- مربی 
مشورت  هزارتوی  ازدرون  نفت،  صنعت  ازتیم  جداشده 

نهادهای تصمیم گیربیرون آمد.
تقریبا زمان زیادی به طول انجامید تا این تصمیم گرفته 
شد. در همین حول وحوالی بودکه صدای اعتراض برخی 
از بزرگان وپیشکسوتان فوتبال شنیده می شد که انتخاب 

نام سرمربی افشا شد.
قبل از این اعالم، نام های بسیاری چون نام دایی، قلعه 
نویی گل محمدی و این اواخر هاشمیان سرزبان و نوک 
قلم ها جاری بود و گاهی هم زمزمه انتخاب مربی خارجی 

به گوش می رسید!
گرچه مدافعان حضور مربی خارجی ظاهرا چراغ خاموش 
حرکت می کردند، لیک با مخالفت مسووالن تیم سپاهان با 
جدا شدن قلعه نویی از تیم، و دیر مطرح شدن هاشمیان، 
نظر آن ها شاید تنها گزینه قابل انتخاب بوده است و قرعه 

به نام اسکوچیچ افتاد!
موافق  گروهی  و  مخالف  عده ای  انتخابی  هر  با  اگرچه 
خواهند بود اما عکس العمل های منفی نشانگر آن هست که 

قصه هنوز تمام نشده است و باید منتظر ماند.
به  اعتراض ها  با  اول  شماره  این  گزارش  در  است  خوب 
تاخیر آشنا شویم و بعد خبرهای مربوط به بازتاب انتخاب 

سرمربی را بخوانیم:

------ بخش اول ------

حشمت مهاجرانی:
مشکل فدراسیون این هست 
که قدرت تصمیم گیری ندارد!

▪ از بحث شهرآورد خارج شویم 
و به تیم ملی برسیم، این که تیم 
باشد،  نداشته  سرمربی  ما  ملی 

اتفاق خوبی نیست.
◄ با این موضوع کامال موافق هستم، من از این موضوع 
ملی  تیم  انتخاب سرمربی  برای  تعجب می کنم که چرا 
فوتبال تعلل می کنند و همچنان گزینه ای معرفی نمی شود. 
بهتر است  یا  در همین کشورهای حوزه خلیج فارس و 
بگویم امارات که خودم زندگی می کنم، پیش از این که 
سرمربی تیم را کنار بگذارند جانشین او را انتخاب کرده اند و 
اجازه نمی دهند تیم هایشان مربی نداشته باشد اما متاسفانه 
در ایران مدت هاست مارک ویلموتس کنار رفته است و تیم 
ملی که رویا و آرزوی مردم هر کشوری محسوب می شود، 

بال تکلیف مانده است.
■■ باید زودتر سرمربی تیم 

ملی انتخاب شود
علــی کفــاشیـان رییس ســابق 
فـدراسیــون فــوتبال در حـاشیه 
رونمایی از دست نوشته های جهان 
پهلــوان تختــی کـه در کمیتـه 
ملـی المپیک برگزار شد، درباره ی 

این که هنوز سرمربی تیم ملی فوتبال مشخص نیست، 
تصریح کرد: مگر انتخاب نشده است؟ ما در شرایط ویژه ای 
قرار داریم. در سال ۸۶ وقتی رئیس فدراسیون فوتبال شدم، 
سرمربی نداشتیم و با سوریه بازی داشتیم و صدمات زیادی 
خوردیم و تیم به جام جهانی نرفت. تمام زنده بودن فوتبال 
به حضور در جام جهانی است. همه توجهات به انتخابات 
فدراسیون فوتبال است ولی سرپرست فعلی در تدارک است 
تا سرمربی انتخاب شود. باید سرمربی ای انتخاب شود که 

ایران و بازیکنان آن را بشناسد.
■■ فرکی: قحطی مربی ایرانی 

شده است!
▪ از این بحث بگذریم. ارزیابی تان 
از شـرایط این روزهای فدراسیون 
و بالتکلیفی انتخاب سرمربی تیم 

ملی چیست؟

◄ اتفاقاتی دست به دست هم داده است که باعث شده 

تیم ملی در کانون خبرها باشد. به خاطر حساسیت مردم، 
هم حرف و حدیث ها و نگرانی ها از تیم ملی به اوج رسیده 
است. یک نگرانی مربوط به نتایج تیم ملی در بازی های 
حساس پیش رو است و یک نگرانی هم مربوط به انتخاب 
سرمربی. تصمیم فدراسیون بر استفاده از سرمربی داخلی 
است. حرف و حدیث های زیادی هم پیش آمده است. این 
هم از بدشانسی مربیان ایرانی است؛ حاال که بعد از سال ها 
رویکرد فدراسیون استفاده از مربی داخلی است و گزینه 
خارجی در دستور کار نیست، قحطی مربی ایرانی آمده 
است. به هر حال امیدوارم زودتر برای تیم ملی تصمیم 
شد،  انتخاب  هم  ملی  تیم  سرمربی  اگر  شود.  گیری 

فدراسیون باید حمایت الزم را انجام بدهد.

------ بخش دوم ------

■■ اسکوچیچ برای سرمربیگری 
تیم ملی به توافق رسید

دراگان اسکوچیچ سرمربی سابق 
آبادان  نفت  صنعت  فوتبال  تیم 
پس از جدایـی از ایـن باشــگاه با 
مسووالن فدراسیون فوتبال برای 
هدایت تیم ملی به توافق رسید و 

در نهایت مذاکرات ابتدایی مثبت اعالم شد.
گفته می شود بند مشروط فسخ قرارداد اسکوچیچ با صنعت 
نفت مبنی برای جدایی به شرطی که در ایران سرمربیگری 
نکند موضوع اصلی مذاکرات نهایی است که گفته می شود 
منظور از این بند تیم های باشگاهی بوده و احتماال مشکلی 

برای عقد قرارداد وی با فدراسوین فوتبال وجود ندارد.
■■ خبرگزاری مهر

اولین فرار از مسوولیت انتخاب 
اسکوچیچ

عضـو کمیتـه فنـی فدراسیـون 
فـوتبـال نخستیـن فــرار از بـار 
مسوولیت انتخاب سـرمربـی تیم 

ملی را انجام داد.
فدراسیون فوتبال که قرار بود یک 

مربی کاربلد و بزرگ را برای جانشینی ویلموتس انتخاب 
به  را  وی  و  رسید  اسکوچیچ  دراگان  به  نهایت  در  کند، 
عنوان سرمربی تیم ملی معرفی کرد. این در حالی  است که 

اسکوچیچ کارنامه موفقی در فوتبال ایران ندارد.
مرتضی محصص، رئیس کمیته فنی و توسعه بعد از این 
انتخاب به سایت فدراسیون فوتبال گفت: همانطور که می 
دانید نقش کمیته فنی مشورتی و پشتیبانی بوده و تمام 
مسائل فنی در این کمیته مطرح و در نهایت گزارش آن در 
اختیار رئیس و هیات رئیسه فدراسیون فوتبال جهت تصمیم 

گیری نهایی و انتخاب سرمربی ارائه می شود.
انتخاب و یا  ادامه داد: مسوولیت فنی ما درخصوص  وی 
را می گوییم.  این است که نظرمان  اخراج یک سرمربی 
انتخاب سرمربی برای تیم ملی  چند ماه است که بحث 
فوتبال بزرگساالن را پیش رو داشتیم. در بین مربیان داخلی 
گزینه هایی مدنظرمان بودند که به دالیل مختلف این اتفاق 
رخ نداد. وی در ادامه بیان کرد: در نهایت به دلیل شناخت 
اسکوچیچ از فوتبال و نتایج قابل قبول در ایران و خارج از 
ایران، ایشان به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال بزرگساالن 

انتخاب شدند.
یک  اسکوچیچ  انتخاب   ■■

فاجعه است!
علی رضا منصوریان مربی پیشین 
انتقاد  با  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
از انتخاب دراگان اسکـوچیچ به 
عنوان سـرمـربی تیم ملی گفت: 
ایـن تصمیـم فدراسیـون بـرای 

انتخاب ایشان یک فاجعه است. وی با انتقاد از تصمیمی 
که فدراسیون فوتبال برای انتخاب دراگان اسکوچیچ گرفته 

فاجعه  یک  گرفته  فدراسیون  که  تصمیمی  گفت:  است 
بزرگ است. این آقایان کاری خواهند کرد که ما باید با ذره 

بین دنبال کی روش بگردیم.
مربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران که از این انتخاب بسیار 
خیلی  باید  )اسکوچیچ(  آقا  این  داد:  ادامه  داشت  گالیه 
است.  ایران شده  ملی  تیم  سرمربی  که  باشد  خوشحال 
یعنی ما اینقدر در داخل استعداد مربیگری نداریم که باید 

برویم سراغ این آقا؟
منصوریان ادامه داد: بروید عملکرد ایشان را در تیم هایی 
که بوده اند بررسی کنید. در ملوان تیم را ششم کرد، در 
خونه به خونه نتوانست تیم را باال بیاورد. یک ماه است 
مردم آبادان را سرکار گذاشته و یک روز می گوید قلبم درد 

می کند و یک روز می گوید فالن جایم درد می کند.
وی ادامه داد: بروید ببینید چه سیستم مافیایی قوی پشت 
اند  آورده  را  کارنامه  بدون  مربی  این  که  ماجراست  این 

جانشین کی روش کرده اند.
علیرضا منصوریان ادامه داد: این همه مربی تحصیل کرده 
از آن ها  نباید یکی  ایران داریم چرا  و خوب در فوتبال 
انتخاب می شد. این بزرگترین توهین به فوتبال ایران است 
که این آقا بیاید سرمربی تیم ملی شود. چطور ممکن است 

اسکوچیچ به این جایگاه برسد.
سرمربی پیشین تیم فوتبال ذوب آهن ادامه داد: پس این 
مربیان ایرانی برای چه کالس می روند و برای چه خودشان 
را به روز می کنند؟ باید از سرمایه های داخلی استفاده شود. 

توهین بس است دیگر!
■■ مربی خوبی است

فوتبال  تیم  بازیکن  وحیدامیری 
پرسپولیس پس از شنیدن خبر 
حضـور دراگـان اسکوچیچ روی 
نیمکـت تیـم ملـی گفت: جدی؟ 
به نظرم انتخاب خوبی است. هرجا 
رفته تیم را متحول کرده و به نظرم 

فوتبال ایران را می شناسد و می تواند موفق باشد. ویلموتس 
شرایط خاصی داشت، اما اسکوچیچ می تواند خوب کار کند.

■■ اتفاق خوبی است
بیــراوند دروازه بان تیـم فـوتبال 
پرسپـولیس در مــورد انتخـاب 
اسکوچیچ به عنوان سرمربـی تیم 
ملـی گفت:  اتفاق خوبـی است. او 
هـر تیمـی بوده موفق بوده و مثل 
برانکو است. امیدوارم به تیم ملی 

کمک کند.
■■ فـوتبـال مـا به روزهای 

خوبش برمی گردد
امیرقلعه نویی سرمربی تیم فوتبال 
سپاهان اصفهان معتقد است فوتبال 
ایران با حضور دراگان اسکوچیچ به 
روزهـای خـوبش بازمـی گردد. وی 
پـس از تسـاوی بـدون گـل تیـم 

فوتبال سپاهان اصفهان مقابل نفت مسجدسلیمان اظهار 
داشت: به دوست خوبم اسکوچیچ که انسان خوب و مربی 
بادانشی است، تبریک می گویم. مطمئنم با آمدن او، فوتبال 
از فدراسیون فوتبال و  بازمی گردد.  به روزهای خوبش  ما 
وزارت ورزش و جوانان تشکر می کنم که مرا جزو گزینه های 

سرمربیگری تیم ملی قرار دادند.
■■ واکنش AFC به انتخاب اسکوچیچ 

دراگان  انتخاب  از  بعد  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  سایت 
اسکوچیچ به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران نوشت: 
مربی با تجربه کروات که ۵۱ سال سن دارد در لیگ ایران 
هدایت چند تیم از جمله ملوان، فوالد و نفت آبادان را بر 
عهده داشته است و اکنون به عنوان سرمربی جدید تیم 
ملی فوتبال ایران انتخاب شده است. این مربی وظیفه دارد 
تا با ایران به جام جهانی قطر و جام ملت های آسیا ۲۰۲۳ 

راه یابد.

انتخابی که شاید بحث انگیز شود!
سیاوش بهبود ی
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از  بیچارگی تجاری 
تا رستگاری فرهنگ 

عمومی

این  از  همیشه  توسعه  حال  در  جهان  مردمان 
چرا  توسعه اند.  حال«  »در  همواره  چرا  که  متعجب اند 
همان تجهیزات و تشکیالت صنعتی را که در کشورهای 
صنعتی و توسعه یافته هست وارد کشور می کنیم اما باز 
را  توسعه  که  همین  در  البته  می لنگد؟  کار  جای  یک 
خالصه  عمرانی  مگاپروژه  های  و  صنعتی  شکوفایی  به 
چرایی  برای  هست  موجود  کافی  دلیل  می کنند 
درماندگی شان. اما حتی در همان حوزه های آبادانی هم 

دچار سوء تفاهمند. 
یکی از افسانه هایی که سرعت رشد این جوامع را گرفته 
مربوط به ذهنیتی است که درباره خود مفهوم کار دارند. 

این افسانه را می شود در یک جمله خالصه کرد:
انجام  انجام داد که عاشق  را وقتی می شود خوب  »کار 

دادنش باشی«. 
یعنی کسی می تواند کار را درست انجام دهد که عاشق 
کارش باشد، یا کسی که عاشق کارش است حتما و قطعا 

آن کار را درست انجام می دهد! 
ندارد،  وجود  رابطه ای  چنین  تنها  نه  واقع،  عالم  در 
بلکه اساسا نسبت احساسی یک فرد با یک کار خاص، 
نهایتا  که  چه  آن  نیست.  کیفیتی  هیچ  تعیین کننده 
انجام  کیفیت  با  و  درستی  به  کار  که  می شود  موجب 

شود، »دیسیپلین کاری« است. 
را وادار می کرد که  دیسیپلین کاری، یک آهنگر ژاپنی 
ساعت چهار صبح از خانه بیرون برود و در برفی که تا 
زانویش آمده مسافتی طوالنی و شیب دار را طی  باالی 
برابر  در  روز  همان  غروب  تا  و  برسد  کارگاه  به  تا  کند 
حرارت نفس گیر کوره ها کار کند، و چندین روز متوالی 
این مشقت را به جان تحمیل کند، تا مثال یک شمشیر 
هیچوقت  را  او  که  سامورایی  یک  است  قرار  که  بسازد 
او  از  وقتی  و  کند.  استفاده  آن  از  شناخت  نخواهند 
پرسیده می شد چرا این شغل را داری نمی گفت عاشق 

این کارم، می گفت پدرم هم شمشیر می ساخت!
انسان حائز دیسیپلین، حتی بدون داشتن رابطه احساسی 
با کار، می تواند نه تنها کار را خوب، بلکه ایده آل انجام دهد. 
و انسان فاقد دیسیپلین ،حتی با وجود رابطه احساسی )که 
البته قابل راستی آزمایی هم نیست(، به درستی انجامش 
افراد  باعث شده  افسانه  آن  به  عمومی  باور  داد.  نخواهد 
دارند چیزی  در حال حاضر  که  که شغلی  بهانه  این  به 
نیست که دوست داشته باشند انجام دهند، نه تنها هیچ 
سطحی از دیسیپلین را در خود پرورش نمی دهند، بلکه 
گاهی کار را به بدترین حالت ممکن انجام می دهند. البته 
این نکته گفتنی است که با پول نمی شود دیسیپلین را 
خرید، همانطور که نمی شود به کسی پول داد تا مودب 
باشد. انسان باادب می تواند از باادب بودنش پول بسازد، اما 
نمی شود به بی ادب پول داد و امیدوار بود چیزی که هست 
را لو ندهد. دیسیپلین یک الگوی رفتاری است که بخشی 
از تربیت روزانه است و نسل به نسل منتقل می شود تا 
از  ما  متأسفانه  و  شود.  تبدیل  فرهنگی  انباشت  یک  به 
نعمت آن محرومیم. در دورانی دور در همین سرزمین، 
اصلی  بود، که محرک  فرهنگ در حال شکل گیری  این 
آن اصولگرایی مذهبی بود. پیشه ور مسلمان خود را متعهد 
می دانست به ارائه کیفیت کاری، چون سفارش  دهنده را نه 
فقط انسان متقاضی، بلکه خود خدا می دانست. به عبارتی 
نظارت  کیفیت  به  گویی  و  بود  مشتریان  در جمع  خدا 
به  بود  خورده  گره  تعهد  این  که  آنجایی  از  اما  داشت. 
درونی  و  شخصی  کامال  تعلقات  این  و  ایمانی،  تعلقات 
بودند، در حوزه فردی باقی ماند و یک فرهنگ عمومی 
را ایجاد نکرد. در دوران مدرن که آن تعلقات کمرنگ تر 
شده، همان تعهد فردی هم دیگر یافت می نشود. البته 
به  نباشد  ممکن  تعلقات  آن  بدون  که  نیست  طور  این 
هرچه  محرکش  اما  رسید،  دیسیپلین  از  باالیی  سطح 
توسعه  برای  می ماند.  باقی  فردی  همان حوزه  در  باشد 
داریم  چیزی  به  نیاز  عمومی،  فرهنگ  یک  حد  در  آن 
فعال  تجاری« گذاشت.  را »بیچارگی  نامش  که می شود 
پمپاژ دالرهای نفتی، به ما اجازه داده به پلشتی در کار 
ادامه دهیم. این پدیده عجیب و خطرناکی است که در 
حال حاضر نه نیاز است رضایت خلق خدا را تأمین کنیم 
نه رضایت خدا را. زمانی که سرمای بازار جهانی به تن  
وجود حس  تمام  با  را  بیچارگی  آن  و  خورد  برهنه مان 
کردیم، متوجه خواهیم شد که فرهنگ موجود مثل یک 

عادت بد، باید ترک شود.

گردشگری برای همهبهار ساد ات موسوی

تا  بود  دیده  بسیاری  تدارک  ایران  گردشگری  بخش 
به  نسبت  بیشتری  گردشگران  از  چینی ها  نو  سال  در 

گذشته پذیرایی کند.
برنامه های جشنواره "ایران باشکوه" که از چند ماه پیش 
به  کرونا  بیماری  با شیوع  بود،  انجام شده  آن  کارهای 
گردشگر  استان های  اکثر  تقریبا  شد.  کشانده  تعطیلی 
پذیر سنتی ایران در این برنامه ها مشارکت داشتند که 
بیماری  تند  تب  فرو نشست  انتظار  در  در حال حاضر 

کرونا نشسته اند!
برخی از استان ها به همین منظور به ناگزیر برنامه های 
خود را متوقف، و در این زمینه اقدام به اطالع رسانی 

کرده اند:
● لغوبرنامه ایران باشکوه درهمدان

زمین  ایران  تمدن  و  تاریخ  پایتخت  عنوان  به  همدان 
آمار  کاهش  با  سال  دوم  نیمه  کوهستانی،  اقلیمی  با 
گردشگران مواجه و برای جبران این فرایند جشنواره های 
ایام،  این  در  زمستانی،  ی  جشنواره  جمله  از  متنوعی 
تحت  امسال  که  راهبردی  می شود؛  اجرا  و  برنامه ریزی 

تاثیر احتمال شیوع ویروس کرونا قرار گرفت.
نتایجی  ولی  آشنا  عالئمی  با  چین  در  کرونا  ویروس 
ترسناک و سهمگین در حال گسترش است و این امر 
توسعه  با  مقابله  برای  جهان  کشورهای  تا  شده  باعث 
با  نیز  روندی که در همدان  باشند؛  آماده   ویروس  این 
لغو جشن ملی "ایران باشکوه" و اقدامات گسترده برای 
پایش گردشگران ورودی به این استان در هتل ها، مراکز 

اقامتی و تفریحی آغاز شد و ادامه دارد.
ملی،  و  جهانی  شرایط  رصد  با  نیز  همدانی  شهروندان 
نگرانی هایی نسبت به احتمال شیوع این بیماری در این 
استان داشتند که با لغو جشن ایران باشکوه و اقدامات 
انجام شده برای شناسایی گردشگرانی که احتمال می 
رفت به این ویروس آلوده باشند، کمی خیالشان راحت 

شد و آرام گرفت.
همدانی ها در واکنش به اقدامات انجام شده اعالم کردند 
اجرای  از  مهمتر  کرونا  ویروس  از  جامعه  مصونیت  که 
فرهنگی،  میراث  وزارت  و  بوده  باشکوه  ایران  جشنواره 
لغو  به  نسبت  درستی  به  دستی  صنایع  و  گردشگری 
برنامه های این جشن ملی و اجرای محدودیت ها برای 

گردشگران آسیای شرقی اقدام کرده است.
● "ایران باشکوه" دراصفهان تعطیل شد!

فریدون اهلل یاری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
فرهنگی،  میراث  وزارت  گفت:  اصفهان  گردشگری  و 
صنایع دستی و گردشگری در زمان حاضر اجرای برنامه 
ایران باشکوه را از دستور کار خود خارج کرد و با توقف 
موقت پروازهای رفت و برگشت ایران به چین، اجرای این 

برنامه در اصفهان نیز متوقف شد.
استان  فرهنگی  میراث  کل  اداره  که  این  بیان  با  وی 
جمله  از  اجرایی  دستگاه های  سایر  با  همراه  اصفهان 
مراقبت  برای  بهداشت  مرکز  و  پزشکی  علوم  دانشگاه 
درباره ویروس کرونا، اقدام های الزم را انجام داده است، 
اظهار داشت: با همه هتل ها و مهمانپذیرهای استان برای 

آمادگی در این زمینه، هماهنگی الزم انجام شده است.
و  اشاره  اصفهان  استان  نوروزی  سفرهای  به  اهلل یاری 
اضافه کرد: در این جلسه نیز بر موضوع مراقبت درباره 

بیماری ها از جمله ویروس کرونا تاکید شد.
این که گردشگری خارجی  به  اشاره  با  وی هم چنین 
در اصفهان بیشتر در ماه های بهار و شهریور رونق دارد، 
تعداد گردشگران  بودن  پایین  به  با توجه  تصریح کرد: 
خارجی در زمستان در این استان، وقایع پیش آمده در 

هفته های اخیر تاثیر زیادی بر این بخش نداشت.
ولی تیموری معاون گردشگری با بیان این که رفت و 
حداقل  به  برعکس  و  ایران  به  چینی  گردشگران  آمد 
رسیده است، خاطرنشان کرد: ما نمی توانیم ممنوعیت 
اعالم کنیم ولی بهتر است گردشگران، سفرهای خود به 

چین را به وقتی دیگر موکول کنند.

مسـووالن و فعاالن صنعـت گردشگـری اصفهـان پیش 
از مباحث پیش آمــده دربـاره شیــوع ویـروس کــرونا، 
برنامه ریزی های زیادی برای جذب تعداد بیشتـر گردشگر 

همزمان با سال نو چینی ها انجام داده بودند.
و  سرمایه  گذاری  معاون  درخشان  صالح  علی  سید 
گردشگری اداره کل میراث فرهنگی اصفهان با اشاره به 
پنج برابر شدن تعداد گردشگران چینی در این استان 
در ۹ ماه امسال، اظهارداشت: این، بیشترین میزان رشد 
در بین گردشگران خارجی در اصفهان است و می تواند 

صنعت گردشگری را توسعه بخشد.
● فارس هم "ایران باشکوه" راتعطیل کرد

و  فرهنگی،گردشگری  میراث  مدیرکل  امیری  مصیب 
انتشار و  به  با توجه  صنایع دستی استان فارس گفت: 
فعال  بوده  چین  از  آن  مبداء  که  کرونا  بیماری  شیوع 
برنامه ریزی ها برای حضور گردشگران چینی در ایران و 
استان فارس به تعویق افتاده است. در حال حاضر هیچ 
ایران  گردشگری  رویداد  عنوان  تحت  چینی  گردشگر 
باشکوه به استان فارس وارد نشده و این طرح به دلیل 

انتشار بیماری کرونا فعال متوقف شده است.
وی اضافه کرد: در پی تشکیل جلسه ای با ریاست معاون 
اول رییس جمهور فعال کلیه پروازها از مقصد چین به 

ایران و بالعکس لغو شده است.
دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
گفت:  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  فارس  استان 
براساس مطالعات انجام شده حدود ۱۳۰ میلیون نفر از 
مردم چین در سال به سفر توریستی خارج از کشورشان 
ایران تالش زیادی  می روند که در طی سال های اخیر 

برای جذب این گردشگران داشته است.
وی با اشاره به لغو روادید گردشگران چینی در ماه های 
به  به جذب گردشگران چینی  این موضوع  افزود:  اخیر، 
ایران و استان فارس بسیار موثر بود به گونه ای که تا سه 
ماه گذشته بازدید گردشگران چینی از اماکن فرهنگی و 
لغو  اما  قرار داشت  پنجم  رتبه  در  فارس  استان  تاریخی 
روادید باعث شده در دو ماه گذشته گردشگران چینی به 
رتبه نخست گردشگران خارجی وارد شده به فارس برسند.

امیری ادامه داد: سفر گردشگران چینی به نسبت گردشگران 
اروپایی و سایر کشورها به استان فارس برای اهالی این خطه 
بیشتر فواید اقتصادی در پی دارد زیرا گردشگران چینی 

تقریبا دو برابر سایر گردشگران پول خرج می کنند.
دستی  صنایع  و  فرهنگی،گردشگری  میراث  مدیرکل 
هرچه  امیدوارم  کرد:  تاکید  پایان  در  فارس  استان 
زودتر بیماری کرونا کنترل شود تا دوباره شاهد حضور 

گردشگران چینی به ایران و استان فارس باشیم.
سوی  از  کرونا  ویروس  اضطرار  وضعیت  اعالم  پی  در 
به  نامه  طی  بهداشت  وزیر  جهانی،  بهداشت  سازمان 
اسحاق جهانگیری از دولت خواست که همه پروازهای 
رفت و برگشت به چین تا اطالع ثانوی لغو شود و در 
جلسه اعضای دولت که با حضور وزرای بهداشت، راه، 
گردشگری، کشور و سخنگوی دولت برگزار شد، مصوب 
شد که تا اطالع ثانوی همه پروازهای ورودی و خروجی 

به چین لغو شود.
● تعویق سفر گروهی گردشگران چینی 

نادر محمدی معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی  اظهار داشت: برنامه ریزی 
با تعطیالت سال  برای حضور گردشگران چینی مقارن 
بود  انجام شده  ماه قبل  از چهار  قزوین  نوی چینی در 
امابا شیوع ویروس کرونا، به توصیه مسووالن کشوری به 
منظور پیشگیری از ورود این بیماری به کشور تورهای 

تدارک دیده شده لغو و به زمان دیگری موکول شدند.
این مسوول گفت: هماهنگی حضور گردشگران چینی 
در قزوین برعهده آژانس های مسافرتی بود و هتلی در 
این خصوص رزرو نشده بود و لغو تورها نیز از ۲ هفته 
قبل و به دنبال شیوع ویروس کرونا توسط این آژانس ها 

انجام شد.
در  چینی  غذاهای  تهیه  برای  که  این  بیان  با  محمدی 
قزوین و پذیرایی از گردشگران این کشور برنامه ریزی های 
الزم انجام شده بود، افزود: گردشگران چینی قرار بود در 
تاریخی همچون  بناهای  از  بازدید  به قزوین ضمن  سفر 
در   ... و  جامع  مسجد  و  صفوی  دولتخانه  سعدالسلطنه، 

برنامه تبادل فرهنگی شرکت کنند.
وی یادآور شد: قزوین از سوی وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی به عنوان یکی از استان های 
بازار هدف گردشگری چین مشخص شده و در همین 

راستا مقرر شده تا تمهیدات الزم برای جذب گردشگران 
این کشور به این استان اتخاذ شود.

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری  معاون گردشگری 
فرهنگی  میراث  اداره کل  قزوین گفت:  و صنایع دستی 
بازرگانی  اتاق  با همکاری استانداری، شهرداری و  استان 
برنامه ریزی کرده  قزوین برای جذب گردشگران چینی 
است و امیدواریم پس از کنترل و دفع ویروس کرونا، بتوان 

برنامه های تدارک شده در این خصوص را از سر گرفت.
محمدی با بیان این که جذب گردشگران چینی به قزوین 
را محدود به برنامه آژانس های مسافرتی نکرده ایم، افزود: 
در این خصوص قصد داریم با کمک اتاق بازرگانی به شکل 
مستقل اقدام کنیم. وی در پایان گفت: در همین رابطه 
هماهنگی های اولیه برای ایجاد یک دفتر نمایندگی جذب 
گردشگر به قزوین در چین با مشارکت اتاق بازرگانی به 
عمل آمده و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد افتتاح و راه 

اندازی آن باشیم.
● سفیرگردشگری چین درایران

»چانگ هوا« سفیر چین در تهران در نشستی خبری 
به موضوع شیوع ویروس کرونا،مواضع ایران وگردشگران 

چینی درایران پرداخت.
وی به ابراز حمایت محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه 
اقدامات  از  به عنوان حمایت اولین وزیر خارجه جهان 
پکن در مبارزه با کرونا اشاره و از پشتیبانی تهران در 

این خصوص تشکر کرد.

چانگ هوا هم چنین از حمایت های دولت و ملت ایران 
قدردانی کرد و گفت: در فضای مجازی فعاالن این عرصه 

از ما در این خصوص حمایت کردند.
وی درباره اقدامات دولت چین برای حفاظت از دانشجویان 
در برابر این ویروس گفت: دولت چین همواره شفاف و 
مسوالنه اطالعات مربوط به این ویروس را گزارش داده 
است. دولت چین جدی ترین اقدامات برای جلوگیری از 

شیوع آن رابه کار گرفته است.
چانگ هوا خاطرنشان کرد: نسبت مرگ و میر این ویروس 

از برخی ویروس های آنفوالنزا هم پایین تر است. 
۲۴ هزار نفر از چینی ها تا امروز مبتال به این بیماری 

هستند ولی مرگ و میر بیشتر از ۴۰۰ نفر شده اند. 
قربانیان  از  چین  در  کرده  پیدا  بهبود  بیماران  تعداد 
هم  ما  برای  قربانی  نفر   ۴۰۰ این  البته  است.  بیشتر 

بسیار تاسف برانگیز است.
وی در ادامه در خصوص  مسافرانی که از چین به ایران 
آمده اند، گفت: از تعداد گردشگران چین که وارد ایران 
شدند، آمار دقیق ندارم. دوستان ایرانی در تالشند که 
گردشگران چینی را بیشتر به ایران جذب کنند و یک 

میلیون گردشگر چینی به ایران سفر کنند.
دیپلمات چینی، سال گذشته حدود ۷۰  این  گفته  به 
اعداد  این  آمدند.  ایران  به  تا ۸۰ هزار گردشگر چینی 
نسبت به تعداد چینی هایی که به خارج سفر می کنند، 

بسیار پایین است.
و  ماهان  هواپیمایی  گفت: شرکت  ایران  در  سفیر چین 
شرکت های هواپیمایی چینی و برخی آژانس های مسافرتی 
نیز به من اعالم کردند که تعدادی از گردشگران سفرشان 
تعطیالت  چون  می کنم  فکر  کردند.  کنسل  را  ایران  به 
به  گردشگران  حاضر  حال  در  است  روز  هفت  بهار  عید 
چین بازگشته اند. به آقای مونسان گفتم امیدوارم سفیر 
گردشگری چین در ایران شوم چون ظرفیت فراوانی در 

این زمینه در ایران وجود دارد.

 امیررضا انصاری

بهارچین به زمستان ایران نرسید!
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تقدیر از روسای 
موفق شعب 

بانک آینده
معیار - در دهمین گردهمایی 
روسای موفق شعب بانک های کشور، 

روسای شعب بانک آینده نیز مورد تقدیر قرار گرفتند.
با عنوان »نقش روسای شعب در  این گردهمایی که  در 
مدیریت ریسک اعتباری« و با حضور دکتر همتی رئیس 
کل بانک مرکزی ج.ا.ایران، فرشاد حیدری رئیس موسسه 
عالی آموزش بانکداری ایران، دکتر فطانت مدیرعامل بانک 
آینده و مدیران بانک های کشور در سالن همایش های بانک 
محترم مرکزی ج.ا.ایران برگزار شد، از ۳ رئیس شعبه موفق 

بانک آینده، تقدیر به عمل آمد.
در این مراسم، دکتر داریوش رشیدی، معاون بازاریابی و 
امور شعب، غالمرضا خلیلی مدیر امور شعب استان ها و 
بزرگ حضور  تهران  غرب  امور شعب  مدیر  مکرمی  مینا 
داشتند و از ابوالفضل خوش گفتار، رئیس شعبه بلوار امین 
بلوار  شعبه  رئیس  یعقوبی،  کوکبی  نسرین  قم)۱۹۰۲(، 
شعبه  رئیس  رضایی،  میرقاسم  و   )۳۲۵( تهران  فردوس 
میرداماد تهران )۲۲۸(، به عنوان روسای موفق شعب بانک 

آینده، تجلیل شد.
همایش روسای موفق شعب بانک های کشور همه ساله به 
همت موسسه عالی آموزش بانکداری ایران و با هدف تقویت 
مهارت های علمی و حرفه ای علوم بانکداری، انتقال تجربیات 
موفقیت آمیز و نیز تجلیل از زحمات و تالش های روسای 
شبکه بانکی و دست یابی به آخرین فنآوری ها و نوآوری های 
عرصه بانکی و دیدگاه های مدیران ارشد نظام بانکی کشور، 

برگزار می شود.

رسوب ۵ میلیارد دالر در بانک مرکزی عراق

ایرنا - حمیدحسینی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان 
فرآورده های نفتی با بیان این که در تجارت با دولت مرکزی 
عراق،  کاهش مبادالت ثبت شده، گفت: اکنون در صادرات به 
اقلیم کردستان عراق، آرامش حکمفرما بوده و بازسازی هایی 

که شروع شد، کاهش صادرات را جبران کرده است.
حسینی تاکید کرد: آمار صادرات ۱۰ ماهه نیز نشان می دهد 
هشت میلیارد دالر صادرات به این کشور انجام شده است.  

حسینی اضافه کرد: بخش خصوصی می تواند پول صادرات 
فرآورده ها به عراق را به کشور وارد کند و در این زمینه 
مشکلی وجود ندارد،  اما شرایط برای انتقال پول صادرات 
برق و گاز متفاوت است. سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان 
فرآورده های نفتی تاکید کرد: دولت عراق پول را به شکل 
دینار به بانک مرکزی این کشور واریز می کند، اما به دلیل 
تحریم ها و مباحث بانکی، شیوه ای برای انتقال آن پول به 
کشور وجود ندارد و براین اساس چهار تا پنج میلیارد دالر 

در حساب بانک مرکزی عراق رسوب کرده است.

بیش از چهارهزار نیروگاه پشت بامی 
در کشور

سخنگوی سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری 
انرژی ایران در یکی از صفحه های اجتماعی خود نوشت: اکنون 
بیش ازچهار هزار نیروگاه کوچک پشت بامی توسط مردم در 

سطح کشور ایجاد شده است.
اینستاگرام خود  در صفحه  »جعفر محمدنژاد سیگارودی« 
نوشت: امروز ۱۲۰ نیروگاه تجدیدپذیر درکشور ساخته شده 
و ظرفیت این نیروگاه ها ۸۵۰ مگاوات است که ۸۰۰ مگاوات 
آن از محل تجدیدپذیرهاست و ۵۰ مگاوات نیز از محل صرفه 
جویی حاصل شده است. سخنگوی سازمان ساتبا افزود:  ۵۵ 
نیروگاه خورشیدی و ۱۹ نیروگاه بادی و بقیه نیروگاه های 
کوچک آبی و زیست توده هستند که اکثر آن ها با سرمایه 
گذاری بخش خصوصی انجام شده است. پیشتر سخنگوی 
سازمان ساتبا گفته بود، اکنون با فراهم شدن امکان احداث 
نیروگاه پشت بامی خورشیدی می توان درآمدپایداری برای 
این خانواده ها به همراه داشته باشد از مهاجرت هم پیشگیری 
خواهد کرد. محمد نژاد سیگارودی گفت: برخی نقاط که پیشتر 
این نوع نیروگاه ها در آن ها احداث شده، روند مهاجرت معکوس 
شکل گرفته وروستائیانی که منازل خود را ترک کرده بودند به 

روستا بازگشته و به تولید برق از این نیروگاه ها پرداخته اند.
مدیرکل روابط عمومی سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره 
وری انژی برق ایران افزود: این سازمان برق تولیدی از این نوع 
نیروگاه ها را ماهانه به قیمت یک هزار و ۴۰ تومان به مدت ۲۰ 
سال خریداری می کند و این موضوع سبب محرومیت زدایی از 

مناطق محروم خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن در پنجمین جلسه 
شورای پدافند غیرعامل استان گفت: دانشگاه علوم پزشکی 
کامل  آمادگی  از  تهدید  نوع  هر  با  مقابله  جهت  گیالن 

برخوردار است.
دکتر ارسالن ساالری رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
با اشاره به این موضوع که کرونا ویروسی قدیمی می باشد 
که تا سال ۲۰۰۲ مشکل چندانی برای انسان ایجاد نکرده 
بود، اظهار داشت: لیکن در این سال با تغییر ژنتیکی در 
این ویروس و ایجاد ویروس سارس که قابلیت انتقال به 
انسان را داشت شاهد شیوع و ابتالی گسترده انسان به 

این بیماری بودیم.
افزود: در سال ۲۰۱۲ در عربستان شاهد  دکتر ساالری 
طریق  از  که  بودیم  ویروس  این  از  دیگری  شیوع شکل 
انتقال یافت،  انسان  به  از گوشت شتر  خفاش به شتر و 
در سال ۲۰۱۹ نیز این ویروس از چین در قالب بیماری 
با  امروز  و  است  یافته  شیوع  دام  و  انسان  بین  مشترک 
اپیدمی در برخی از کشورهای جهان، تبدیل به یک تهدید 
بین المللی گردیده است و بهداشت جهانی جهت مقابله با 

آن شرایط فوق العاده اعالم کرده است.
وی ادامه داد: ۶۵ درصد از مبتالیان عالئم خفیف و ۲۰ 
درصد درگیر تب و لرز شدید، سرفه و دردهای عضالنی و 

تنگی نفس می باشند ، این بیماری بیش از سایرین برای 
بیماران در سنین باال و افرادی که بیماری های زمینه ای 

مثل درگیری های قلبی و ریه دارند خطرناک می باشد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن با بیان این مطلب که 
کشورهای چین، تایلند، مالزی و ژاپن در صدر آمار مبتالیان 
قرار دارند، امارات متحده عربی را نزدیکترین کشور تایید 
شده وجود ویروس به ایران معرفی کرد و افزود: دوره کمون 
این بیماری ۳ تا ۱۴ روز می باشد و احتمال این که در این 
بازه زمانی عالئم بیماری در فرد بروز داده نشود وجود دارد 
و این امر با توجه به فقدان واکسن برای این ویروس، مقابله 

با شیوع این بیماری را دشوار کرده است.
دکتر ارسالن ساالری با بیان این موضوع که در داخل کشور 

تاکنون ۶ مورد مشکوک به ابتال داشتیم که پس از انجام 
آزمایش های تخصصی نتیجه همه آن ها منفی اعالم شد، 
به نقش رسانه ها در انتقال و انتشار اخبار صحیح و موثق در 
این حوزه تاکید کرده و از مردم خواستار کسب اطالعات 
داد  ادامه  و  پزشکی شد  علوم  دانشگاه  از سایت  صحیح 
مهمترین راهکار مقابله از شیوع این ویروس را پیشگیری از 
طریق رعایت اصول اولیه بهداشتی همچون شستن مکرر 
ایزوله  اتاق های  ایجاد  و  باش  آماده  از  و  دست ها دانست 
از  استان گیالن  بیمارستان های چند شهر  تخصصی در 
جمله بیمارستان رازی رشت و بیمارستان آستارا خبر داد.

وی با اشاره هماهنگی های بین بخشی، تهیه بروشورهای 
آموزشی، اجرای برنامه مراقبتی و بهداشتی در منطقه آزاد 
انزلی ،هماهنگی با پایگاه های مرزی، ایجاد شیفت ۲۴ ساعته 
پرسنل علوم پزشکی در مرزهای استان، برگزاری کالس 
آموزشی در فرودگاه و مرزها برای پرسنل، هماهنگی های 
الزم با کلیه مراکز خدمات علوم پزشکی، تشدید مراقبت و 
بازرسی از مرزهای استان به عنوان اقدامات دانشگاه علوم 
پزشکی استان گیالن در راستای ایجاد آمادگی برای مقابله 
با هر تهدیدی خواستار بکارگیری ظرفیت سایر دستگاه ها 
از جمله آموزش و پرورش، صدا و سیما و تریبون های ائمه 

جمعه جهت اطالع رسانی به مردم شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیالن به زمستان 
گذرانی ۱۳۴ هزار قطعه پرنده مهاجر در تاالب های استان 
اشاره کرد و گفت: به دلیل تغییرات آب و هوایی شاهد 

کاهش ۲۰ درصدی مهاجرت ها هستیم.
ساسان اکبری پوردر جمع خبرنگاران، با اشاره به فرود ۱۳۴ 
آبگیرهای گیالن  و  تاالب ها  در  مهاجر  پرنده  قطعه  هزار 
برای زمستان گذرانی، اظهار کرد: در سال گذشته حدود 
۲۰۰ هزار پرنده مهاجر برای زمستان گذرانی در تاالب ها و 

آبگیرهای گیالن فرود آمدند.
وی با بیان این که اکثر این پرندگان از شمال اروپا و سیبری 
به تاالب ها و آبگیرهای گیالن مهاجرت می کنند، گفت: در 
طول زمستان این پرندگان در تاالب انزلی، پارک ملی بوجاق، 

امیر کالیه الهیجان، استیل عباس آباد آستارا، سرخانکل و 
سل که صومعه سرا حضور دارند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیالن در ادامه با اشاره 
به این که امسال به دلیل تغییرات آب و هوایی شاهد کاهش 
پرندگان مهاجر هستیم، تصریح کرد:  فرود  ۲۰ درصدی 
بیشترین گونه پرندگان مهاجر حاضر در استان گیالن از 
نوع مرغابی سانان اعم از خوتکای پرسفید، کاکایی، مرغابی، 
باکالن، لک لک، غاز خاکستری، غاز پیشانی سفید و پلیکان 

از پرندگان مهاجر به تاالب های گیالن است.
وی به حضور بیش از دو هزارقطعه فالمینگو بعد از دو سال 
در آبگیرهای استان گیالن و پناهگاه حیات وحش سرخانکل 
صومعه سرا اشاره و بیان کرد: ساالنه حدود ۷۰ گونه پرنده 
مهاجر برای زمستان گذرانی در تاالب ها و آبگیرهای گیالن 

فرود می آیند.

از تحقق رقم ۷۲  آمار تجارت خارجی کشور حاکی 
میلیارد دالر است که ۳۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر 
بخش  که  این  مهم  دارد؛ نکته  تعلق  صادرات  به  آن 
 ۲۵ سهم  دنبال کسب  به  معدنی  صنایع  و  معدن 

درصدی از صادرات غیر نفتی است.
صادرات  ارزش  که  است  آن  گواه  پارسال  رسمی  آمار 
به رقم ۹.۲ میلیارد دالر  بخش معدن وصنایع معدنی 
رسید که ۲۱ درصد کل صادرات را به خود اختصاص 
...از  و  روی  و  سرب  مس،  فوالد،  های  زنجیره  و  داد 
صادرات  مجموع  در  که  شدند  برخوردار  موقعیت  این 

غیرنفتی نقش آفرین باشند.
گزارش های رسمی حاکی از آن است که واردات کاالی 
با  آزاد،  مناطق  در  ممنوعه  کاالهای  حتی  واسطه ای، 
به  نیاز  و  بوده  آزاد  افزوده  ارزش  ایجاد  و  تولید  هدف 
ثبت سفارش ندارد، به این شرط که کاالی تولید شده 

بالفاصله از همان منطقه آزاد صادر شود.
نکته دیگر، رشد ۲۰ درصدی صادرات امسال به لحاظ 

وزنی نسبت به مدت ۱۰ ماهه ۹۷ است.
اقالم بخش معدن و صنایع معدنی ایران در سال گذشته 
به ۱۲۱ کشور جهان صادر شد و تعداد دو هزار و ۲۰۰ 
نقش  ارتباط  این  در  فعال  تولیدی  و  بازرگانی  شرکت 
تعداد ۶ کشور عراق، چین،  آفرینی داشتند.هم چنین 
عمده  مقاصد  افغانستان  و  اندونزی  ترکیه،  امارات، 
صادرات بخش معدن و صنایع معدنی بودند که نیمی 

از آن ها از مرز زمینی صادرات ایران را جذب کردند.
از  ایران  غیرنفتی  صادرات  امسال  که  شده  برآورد 
معدن  بخش  سهم  و  رود  فراتر  دالر  میلیارد  رقم ۴۴ 
از ۲۱ درصد پارسال به سطح ۲۵  نیز  وصنایع معدنی 

درصدی برسد.  
گویای  وتجارت  معدن  وزارت صنعت،  آمارهای رسمی 
تولیدات  و  شمش  صادرات  تن  میلیون   ۷.۷ تحقق 
فوالدی در دوره ۹ ماهه امسال است و برآورد شده که 
تا سطح ۱۰یا ۱۱ میلیون تن صادرات این فلز راهبردی 

محقق شود.
چنانچه رقم متوسط فروش ۳۸۵ دالر در هر تن برای 
تولیدات فوالدی درنظر گرفته شود، برآورد می شود که 
مجموع ارزش صادرات این بخش چهار تا ۴.۵ میلیارد 
دالر ثبت شود.هم چنین مس و آلومینیوم نیز بخشی 
از تولیدات خود را روانه بازارهای صادراتی خواهند کرد 
صادرات  در  بخش  این  آفرینی  نقش  چارچوب  در  که 

غیرنفتی است.   

۲۶ طرح صنعتی، تولیدی و بندری در انزلی با سرمایه گذاری 
۶۶۷ میلیارد ریالی در انزلی به بهره برداری رسید.

پروژه هایی که با حضور استاندار گیالن و دیگر مسووالن 
به بهره برداری رسید، شامل۲۶ پروژه صنعتی، غیر صنعتی، 
بندری، فرهنگی و اجتماعی است که با سرمایه گذاری 

۶۶۷ میلیارد ریال به اتمام رسیده است.
گفتنی است با بهره برداری از این طرح ها، برای ۲۶۹ نفر 

اشتغال زایی شده است. الزم به ذکر است که از این تعداد 
۹ واحد تولیدی و صنعتی با سرمایه گذاری بخش خصوصی 

احداث و به بهره برداری رسید.
از میان ۹ واحد تولیدی، چهار واحد در بخش پوشاک فعال 
هستند و یک واحد نیز تولیدکننده جلیقه نجات و تجهیزات 
ایمنی کشتی است و سه واحد تولیدی دیگر هم در زمینه 
انواع روغن و قطعات خودرو شروع به کار کرده اند.محصوالت بهداشتی، بسته بندی محصوالت غذایی و تولید 

آمادگی کامل دانشگاه علوم پزشکی گیالن برای مقابله با هر نوع تهدید

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیالن:

زمستان گذرانی ۱۳۴ هزار قطعه پرنده مهاجر

سهم ۲۵ درصدی از صادرات بخش معدن

با حضور استاندار گیالن؛

۲۶ پروژه صنعتی و بندری در انزلی به بهره برداری رسید

معیار -- گیالن -- مهدیه رزاقی لنگرود ی
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 --- پژوهش ---

تبلیغات در موفقیت فروش هر محصولی نقشی بسیار 
مهم و تاثیرگذار ایفا می کند و از جمله عوامل بسیار مهم در 
موفقیت تبلیغات برای هر محصولی انتخاب رسانه تبلیغاتی 
مناسب است بدین گونه است که پیوند رسانه ها و تبلیغات و 
یا به عبارتی، آگهی دهندگان آغاز می شود. در این ستون از 
این شماره برای اشنایی بیشتر شما در این خصوص مطالبی 
را گرداوری و تیتر وار به چاپ می رسانیم، باشد تا باب طرح 
تقطه نظرات وارائه مشاوره های مکتوب برای صاحبان پیام 

را بسترسازی نماییم.  
در فرایند انجام تبلیغات برای هر محصول، در مرحله اول 
مشخص کردن بازار هدف و مشتریان هدف جهت تعیین 
نوع رسانه تبلیغاتی حائز اهمیت بسیار است ودراین راستا 
نقش مهم و اساسی را مشاور یا مجری تبلیغاتی در ساختار 
تا  می کند  بازی  محصول  تولید  مسیر  بازاریابی  و  فروش 
بتواند به درستی تشخیص دهد که مخاطبان پیام تبلیغاتی 
طراحی شده چه افراد وکسانی هستند و بیشتر از چه نوع 
رسانه ای استفاده می کنند و چه میزان به هر رسانه اعتماد 
دارند واین نکته بسیار مهمی است چرا که تبلیغ کردن در 
رسانه ای که با سلیقه مخاطبان سازگار نیست و حتی نسبت 
به آن نوعی موضع و نگاه منفی وجود دارد، به نوعی هدر 
دادن تالش ها و بودجه تبلیغاتی و نیز اثرگذاری منفی بر 

برند شرکت است.
ویژگی هایی که تبلیغ کنندگان در برنامه ها و تحلیل های 

رسانه ای خود از آن ها استفاده می کنند عبارتند از: 
1 -- هزینه: 

قطعا میزان هزینه در انتخاب رسانه برای تبلیغ پیام صاحبان 
پیام عامل بسیار مهمی است. برخی رسانه ها گران و برخی 
ساعات  در  تبلیغات  هزینه  مثال  برای  است.  ارزان  دیگر 
پربیننده صداوسیما زیاد است و در این میان هزینه تولید 
یک تبلیغ تلویزیونی نیزگران تمام می شود لیکن در مقام 
قیاس رادیو کم هزینه تر است. اگرچه هزینه عامل مهمی 

است اما هزینه ها باید با عوامل دیگر هماهنگ باشد. 
2 -- کارایی:  

کارایی هزینه، مقیاس های متفاوتی همچون هزینه به ازای 
هر هزار بار نمایش و هزینه برای یک درصد از مخاطبان دارد. 
کارایی رسانه ها معموال هدف مهم رسانه های تبلیغاتی است 
و بیشتر تبلیغ کنندگان سعی می کنند عالوه بر هزینه های 

اساسی تبلیغات، کارایی هزینه را نیز در نظر  بگیرند.
3 -- دسترسی 

یک عامل مهم دیگر دسترسی است. این که چه تعداد از 
افراد بازار هدف با رسانه ها یا رسانه های خاص ارتباط برقرار 
بازار هدف  از  قسمتی  یا چه  عددی(  )دسترسی  کرده اند 
رسانه به وسیله ارتباط بیشتری از مخاطبان هدف دسترسی 
دارد معموال مطلوب همگان است اما همین وسیله ممکن 
است هزینه بیشتری نیز در برداشته باشد. بنابراین بسیاری 

از عوامل باید با هم بررسی شوند.
4 -- تکرار 

از آنجا که تکرار اغلب هدف مهم برنامه های تبلیغاتی است 
رسانه هایی که میزان تکرار معقولی دارند معموال مورد توجه 
بخش  عنوان  به  تقریبا  را  تکرار  رسانه ها  برخی  هستند. 
معمول تبلیغشان حساب می کنند. تبلیغات در رسانه های 
پخشی، به طور مداوم پخش می شود و در اینترنت نیز در 
هر دقیقه از روز در دسترس است. تکرار زیاد خطر آزردگی 
مخاطب را به دنبال دارد و کارایی را نیز کاهش می دهد.

افرادی که یک تبلیغ را خیلی زیاد می بینند یا می شنوند 
ممکن است که آن را از ذهن خود خارج کنند یا بدتر از 
آن، عکس العمل منفی نسبت به پیام تبلیغاتی نشان دهند. 

)ادامه دارد...(

"خیام"
برخیز و بیا بتا برای دل ما

حل کن به جمال خویشتن مشکل ما
یک کوزه شراب تا بهم نوش کنیم

زان پیش که کوزه ها کنند از گل ما

"باباطاهر"
دال در عشق تو صد دفتراستم

که صد دفتر ز کونین ازبراستم
منم آن بلبِل گل ناشکفته

که آذر در ته خاکستراستم
دلم سوچه ز غصه وربریجه

جفای دوست را خواهان تراستم
مو آن عودم میان آتشستان

که این ُنه آسمان ها مجمراستم
شد از نیِل غم و ماتم، دلم خون

به چهره خوشتر از نیلوفراستم
درین آالله در کویش چو گلخن
به داِغ دل چو سوزان اخگراستم

نه زوراستم که با دشمن ستیزم
نه بهر دوستان سیم و زراستم

ز دوران گرچه پر بی جام عیشم
ولی بی دوست خونین ساغراستم

چرم دایم درین مرز و درین کشت
که مرغ خوگِر باغ و براستم

منم طاهر که از عشق نکویان
دلی لبریز خون اندر براستم

"حافظ"
صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را

که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را
شکرفروش که عمرش دراز باد چرا

تفقدی نکند طوطی شکرخا را
غرور حسنت اجازت مگر نداد ای گل

که پرسشی نکنی عندلیب شیدا را
به ُخلق و لطف توان کرد صید اهل نظر

به بند و دام نگیرند مرغ دانا را
ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست

سهی قدان سیه چشم ماه سیما را

چو با حبیب نشینی و باده پیمایی
به یاد دار محبان بادپیما را

جز این قدر نتوان گفت در جمال تو عیب
که وضع مهر و وفا نیست روی زیبا را
در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ

سرود زهره به رقص آورد مسیحا را

وغ فرخزاد" "فر
از چهره طبیعِت افسونکار

بر بسته ام دو چشم پر از غم را
تا ننگرد نگاِه تب آلودم

این جلوه های حسرت و ماتم را
.

پاییز، ای مسافر خاک آلوده
در دامنت چه چیز نهان داری

جز برگ  های مرده و خشکیده
دیگر چه ثروتی به جهان داری؟

.
جز غم چه می دهد به دل شاعر

سنگین غروب تیره و خاموشت؟
جز سردی و مالل چه می بخشد

بر جان دردمند من آغوشت؟
.

در دامن سکوت غم افزایت
اندوه خفته می دهد آزارم

آن آرزوی گمشده می رقصد
در پرده های مبهم پندارم

.
پاییز، ای سرود خیال انگیز

پاییز، ای ترانه محنت بار
پاییز، ای تبّسم افسرده

بر چهره طبیعت افسونکار

"شاطرعباس صبوحی"
گل شکفت و آن گل رخسار یاد آمد مرا

سرو دیدم آن قد و رفتار، یاد آمد مرا
ۀ شبنم به روی برگ گل صبح، دیدم طِرّ
زان لب و دندان گوهر بار، یاد آمد مرا

چون به طرف گلستان آمد سحر باِد صبا
از نسیم روحبخش یار، یاد آمد مرا

روی گل دیدم، گریبان چاک کردم غنچه را
هر زمان کان سرو خوش رفتار، یاد آید مرا

شب صبوحی پیش اهل دل ز هامون می گذشت
زان دل دیوانۀ افگار، یاد آمد مرا

"باباافضل کاشانی"
بگسلم از تو، با که پیوندم؟

از تو گر بگسلم به خود خندم
بخت بیدار یاور من شد

ناگهان زی در تو افکندم
بندها بود بر من، اکنون شد

دیدن تو کلید هر بندم
کان اگر َکنَدمی نیافتمی

زان تو را یافتم، که جان کندم
کی خبر داشتم ز خود، بی تو

که چی ام، یا چه گونه، یا چندم
آگه اکنون شدم ز خود، که مرا

جاودان با تو بود پیوندم
الغر و مرده بودمی، و اکنون

یال و بازو به جان بیاگندم
بی تو از تن چه کیسه بردوزم؟

یا ز جان، من چه طرف بربندم؟
بی تو با ملک جم نه خشنودم

با تو باشم، به هیچ خرسندم
دور گردم ز جان و تن، شاید

دور باد از تو دور، نپسندم

کافه شهرحمید مزرعه

لحطاتی با شعربه انتخاب نیما موسوی

بخش یاردهم
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"آرتور شوپنهاور"
شوپنهاورفیلسوف آلمانی یکی از بزرگترین فالسفه پرنفوذ 
تاریخ در حوزه اخالق، هنر، ادبیات معاصر و روانشناسی 

جدید است.
در  گدانسک  پروس،  پادشاهی  در  دانزیگ  شهر  در  او 
زاده  آلمانی  مادری  و  از پدری هلندی  امروزی،  لهستان 
شد. پدرش بازرگانی ثروتمند بود اما او رغبتی به تجارت 
نداشت و به تحصیل علم بیشتر عالقه داشت. شوپنهاور ۱۷ 
سال بیشتر نداشت که پدرش خودکشی کرد و بعد از آن 
مادرش به وایمار رفت. مادر وی نویسنده بود اما به پسر 
عالقه ای نداشت و به زودی مادر و پسر از هم جدا شدند. 
وی در حقیقت مهر مادری را نچشید و البته این امر در 

عقاید او مؤثر بود.
در دانشگاه، نخست به آموختن طب پرداخت و سپس به 
علوم طبیعی مشغول گشت و آن گاه به فلسفه روی آورد. 
در سال ۱۸۱۳ با نوشتن رساله ای در فلسفه از دانشگاه ینا 

درجه ی دکتری گرفت.
در سی سالگی کتاب مهم خود را به نام، جهان هم چون 
اراده و تصور، منتشر کرد. اما این کتاب هم مورد توجه 
قرار نگرفت و شوپنهاور از روشنفکران معاصر خود سخت 
رنجید. شانزده سال پس از انتشار کتاب به شوپنهاور اطالع 
دادند تمام نسخه های چاپی کتاب را به جای کاغذ باطله 

فروخته اند.
شوپنهاور طبیعتی ناآرام و متزلزل و پر از سوءظن داشت 
و همیشه عصبانی بود. متأهل نشد و زندگانی را به تنهایی 
به سر برد. چند کتاب دیگر هم نوشته که چندان چیزی 
بر مطالب اصلی ترین کتابش نیفزود. در سال های آخر عمر 

شهرت یافت و پس از مرگ، شهرتش بیشتر شد.
فیلسوف  و هگل،  آلمانی  نویسنده  با گوته،  شوپنهاور 
مشهور، معاصر بود و چندی بعد به وسیله یک هندو از 

عقاید بودائیان آگاهی یافت و پس از جستجو و تفکر زیاد 
به آئین بودایی گروید.

به دانشگاه  استادیار  عنوان  سال ۱۸۲۲ به  در  را  او 
برای  ساعات هگل را  همان  وی  کردند.  برلین دعوت 
نکردن  شرکت  باعث  کار  این  و  کرد  انتخاب  تدریس 
دانشجویان در کالس او شد، به همین دلیل استعفا داد 

و هجونامه ای بر ضد هگل نوشت.
عمده ترین پیام او بدبینی است که اعالم می کند: زندگی 
نوعی خطا یا اشتباه است، جهان چیزی است که باید وجود 

نداشته باشد.
او  به چنین رویکردی، غیر منتظره نیست که  با توجه 

حرف های زیادی درباره ی تراژدی داشته باشد.
با نگاه تاریکی که شوپنهاور نسبت به وجود انسان دارد، 

تراژدی را اوج هنر شاعری توصیف می کند:

توصیف وجه وحشتناک زندگی است، درد بیان ناپذیر، 
شرارت،  پیروزی  جشن  انسان،  نوع  بیچارگی  و  فالکت 
سلطه ی حقارت بار شانس و زوال چاره ناپذیر عدل و 

بی گناهی ...
همیشه حاکمان جهان می مانند و از طریق حیله شان 
مثابه  به  شود  می  آشکار  است،  هدف  شبیه  تقریبا  که 

تقدیر تشخص می یابند.
دارد  بدبختی هایی  انواع  بازشناسی  در  شوپنهاور دستی 
که می توانند در درون ژانر تراژیک جای گیرند.او مالحظه 
هستند،  مهم  نوع  سه  انواع،  این  میان  در  که  می کند 
نخست، بدبختی ممکن است در نتیجه ی شرارت فوق 
العاده باشد.اشاره ی او در این جا به نمایش ریچارد سوم، 
نتیجه  است  ممکن  بدبختی  دوم  است.  کرئون  و  ایاگو 
باشد، که  یا خطای سهوی  به شکل شانس  تقدیر کور 
بیشتر تراژدی های باستان، مخصوصن ادیپ و به همان 
اندازه رومئو و ژولیت، می توانند باشند. سوم ممکن است 
به  نسبت  مردم  موقعیت  نتیجه صرف  در  بدبختی  این 
در  اخیر  نوع  این  باشد.  شان  روابط  واسطه  به  یکدیگر 
فجیع،  شرارت  نتیجه  در  نه  قهرمان  که  است  مواردی 
بلکه به موجب نوعی نقطه ضعف انسانی که همگان دارند 

دانسته به دیگران آسیب می رسانند.
دارد  ذهن  در  شوپنهاور  رسد،  می  نظر  به  که  چیزی 
گوته  فاست  و  شکسپیر  هملت  نمایش های  مثال های 

باشد.
او در مورد وحدت های سه گانه می گوید، که اهمال در 
مورد وحدت زمان و مکان که تراژدی نویسان مدرن به 
سبب آن خیلی اوقات سرزنش می شوند فقط وقتی به 
یک عیب تبدیل می شود که وحدت عمل را از بین ببرند. 

)ادامه دارد...(

تبلیغات و رسانه 
]بخش اول[

      غالمرضاعلمشاهی 
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نجات بازیگر جوان از طناب دار!
یک نوجوان محکوم به اعدام که در مستند سینمایی 
»خط باریک قرمز« بازی کرده بود، از حکم اعدام نجات یافت.

فرزاد خوشدست کارگردان مستند سینمایی »خط باریک 
قرمز« با اشاره به روایت مستندگونه این فیلم از تعدادی 
از  یکی  گفت:  تربیت  و  اصالح  کانون  در  نوجوان  مجرم 
بچه هایی که در این فیلم همکاری کرد و به لحاظ روحی 
روی او کار درمانی شده بود، به دلیل اتهام به قتل، به قصاص 
محکوم شده بود و حاال نجات فیزیکی هم برای او اتفاق 
افتاد. او که سنش از ۱۸ سال رد شده، برای گرفتن رضایت 
فراهم  پول  این  اگر  و  می کرد  پرداخت  زیادی  مبلغ  باید 

نمی شد قطعا قصاص اجرا می شد.
وی افزود: خوشبختانه با پیگیری های انجام شده و کمک ها، 
با تامین مبلغ ریالی مورد نظر برای خانواده مقتول، رضایت 
یکی از آن ها کامل جلب شده است و حکم اعدام از گردن 
میالد برداشته شد و تا به حال نیز بیش از ۵۰درصد از مبلغ 
درخواستی شاکی دوم هم تأمین شده و حاال بازیگر »خط 

باریک قرمز« از حکم اعدام نجات یافته است.

دستگیری گروگانگیر عاشق در تهران 
سردارکیوان ظهیری رئیس پلیس پیشگیری تهران از 
بازداشت فردی خبر داد که دختر مورد عالقه اش را در یک 
قنادی با دو قبضه سالح کمری و شیئی شبیه به بمب به 

گروگان گرفته بود.
ظهیری در این باره گفت: مردی حدودا ۳۵ ساله در خیابان 
آزادی نبش کوچه نجارزادگان، اقدام به گروگانگیری کرده 

بود که توسط عوامل پلیس دستگیر شد.
وی افزود: ماموران پلیس پس از اعالم خبر گروگانگیری 
توسط شهروندان، سریعا در محل حاضر شدند و گروگانگیر 

را در یک قنادی محاصره کردند.
رییس پلیس پیشگیری تهران تصریح کرد که فرد گروگان 

گرفته شده، فروشنده قنادی و دختر مالک آن بود.
ظهیری گفت: فرد گروگانگیر به این خانم عالقه داشت اما 

پدر دختر مانع ازدواج آنان شده بود.
وی افزود: به درخواست گروگانگیر، با خانواده دختر تماس 
حاصل شد و آنان در محل حاضر شدند اما در این مذاکره 

نتوانستند به نتیجه ای برسند.
رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ خاطرنشان کرد: در 
نهایت، با اقدامات پلیسی، فرد گروگانگیر خلع سالح شد و 
این گروگانگیری بدون مصدوم یا تلفات، بعد از حدود سه 

ساعت پایان یافت.
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جواب شماره قبل

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

حکایت
مدیر مدرسه ای در کلکته هندوستان، این نامه را  چند 
هفته قبل از شروع امتحانات برای والدین دانش آموزان 

فرستاده است: 
والدین عزیز 

امتحانات فرزندان شما به زودی آغاز می شود 
فرزندانتان  که  دارید  اضطراب  چقدر  شما  می دانم  من 

بتوانند به خوبی از عهده امتحانات بر آیند. 
دانش  این  بین  در  که  باشید  داشته  نظر  در  لطفا  اما 
دانستن  به  نیازی  که  دارد  وجود  هنرمند  یک  آموزان 

ریاضیات ندارد. 
یک کارآفرین وجود دارد که نیازی به درک عمیق تاریخ 

یا ادبیات انگلیسی ندارد. 
در  باال  نمرات  کسب  که  دارد  وجود  موزیسین  یک 

شیمی برایش اهمیتی ندارد. 
فیزیکی  و  بدنی  آمادگی  که  دارد  وجود  ورزشکار  یک 

برایش بیش از درس فیزیک اهمیت دارد.  
در  است.  عالی  باالیی کسب کرد  نمرات  فرزندتان  اگر 
غیر این صورت، لطفا اعتماد به نفس و شخصیتش را 

از او نگیرید. 
امتحان  بگویید مشکلی نیست آن فقط یک  به آن ها   
بود و آن ها برای انجام چیزهای بزرگتری در زندگی به 

دنیا آمده اند. 
کنند  کسب  که  نمره ای  هر  از  فارغ  بگویید  آن ها  به 
شما آن ها را دوست خواهید داشت و آن ها را قضاوت 

نخواهید کرد. 
لطفا این را انجام دهید تا ببینید چگونه فرزندانتان جهان 
را فتح خواهند کرد. یک امتحان یا نمره پایین نبایستی 

آرزوها، استعداد و اعتماد به نفس آن ها را فدا کند. 
و در پایان، لطفا فکر نکنید که دکترها و مهندسین تنها 
انسان های خوشحال و خوشبخت روی زمین هستند..!!!

 **********

راستی چرا به ماشین عروس میگن ماشین عروس ؟ 
مگه ماشین مال داماد نیس

کال با خرسا حال می کنم ۶ ماه میخوابن ۶ ماهم میرن 
ماهیگیری کال تو عشق و حالن ...

**********

می دونی چرا زن ها بیشتر از مردها عمر می کنند؟ . . 
چون زن ندارن. خیلی راحت هستن!!!

**********

 کندن از رختخواب تو پاییز واقعا سخت ترین کار 
دنیاست، درست مثل کندن از رختخواب تو زمستون 

و بهار و تابستون.

**********

اسم بچتونو میزارید ابراهیم پاشا ؟؟
ما شهرستانیا با این جمله ابراهیمو از خواب بیدار می کنیم!

**********

 یادش بخیر، خیلی ها می خواستند با اس ام اس ما رو 
امتحان کنند که جواب میدیم یا نه، ولی غافل بودن 

که ما شارژ نداشتیم جواب بدیم!

**********

بچه  که بودم، هروقت بابام پشت فرمون ماشین 
می نشست واسم سوال بود که چرا به ملت اعتراض 

می کنه!
از وقتی گواهی نامه گرفتم… واسم سوال شده که 

چرا این قدر کم اعتراض می کرد! 

**********

ملت با پول باباشون بنز و پورشه سوار میشن منم 
پوالمو جمع کردم یه ماشین ظرفشویی خریدم قبلش 
نیم شور میکنم میذارم توش بعدشم یه دور با دست 

میشورم

**********

من فقط در صورتی می تونم برنج رو از برنامه غذایی ام 
حذف کنم که برم یه کشوری که توش برنج نباشه.

**********

پسرعموم زنگ زد گفت اون سی دی گلچین که سه 
سال پیش زدی دیگه نمیخونه چرا؟

-- این نشون میده هنوز منو تو فامیل به عنوان 
مهندس کامپیوتر قبول دارن!

**********

هی میگن وسط دعوا ابراز عالقه کنی خیلی تاثیرخوبی 

داره، با رانندهه سر پول خرد دعوام شد یهو گفتم؛ 
دوستت دارم داداشی، گردنشم رو بوس کردم. نمیدونم 

چرا قفل فرمونو زد تو دهنم!

**********

یکی از نشونه های فاصله کم بهشت و جهنم حموم 
خونه ماست، جایی که زیر دوش با یه ذره کم کردن 

آب سرد دمای آب ۵۰ درجه زیاد میشه!

**********

مامانم هروقت توی خبرها میخونه ریختن توی یه 
پارتی و همه رو گرفتن فکر می کنه منم اون جا بودم 
میام خونه چپ چپ نگاهم می کنه یه طوری که خر 

خودتی!

**********

 من و داداشم با هم کل کل می کردیم ...
از شبکه مستند فیلمی پخش می شدکه گوینده گفت؛ 
اسب آبی و کروکودیل در کنار هم بدون هیچ مشکلی 

زندگی می کنند. 
بابام با حسرت چپ چپ نگامون کرد!

**********

حال گیرتر از هر چیزی، ساندویچیه که دوباره گرمش 
می کنی ولی یادت میره کاهو و خیارشورشو دربیاری!

**********

...ولی من هرچی تالش میکنم نمی تونم حقوق 
حیوانات رو در مورد سوسک رعایت کنم.

**********

دوران بلوغ انقد دماغم بزرگ شده بود که هرکی 
نگاهم میکرد میگفتم بازیگرم، گریم فیلم جدیدمه!

**********

 اونی که قبول میکنه تو ماشین صندلی وسط بشینه 
خیلی خوبه! کاش هیچ وقت تموم نشه!

افقی:
۱- گستاخ و بی پروا- اعتقاد به چند خدایی ۲- مکر- سازگار- سرگیجه ۳- مجرم- فالنی- خدای درویش ۴- سمت چپ- شهر مذهبی- ایستادن درجایی به قصد فال گرفتن ۵- فرار نمودن- متعصب در دین و مذهب- سلطان ۶- 
فلز رخسار- متالم- زشت ۷- قلب- از ضمایر مفعولی- فساد و بدی- منسوب به بدن ۸- وادار کردن- مباشر ۹- قصد- من و شما- قطعه آهنی که به سم ستور وصل کنند- بوی ماندگی۱۰- رویه الستیک ماشین- سرم- انجیر عرب 
۱۱- روستایی در نزدیکی پاوه- میمون- رایحه ۱۲- آگاهی و خرد- حرف پوست کنده- محلی برای نگهداری پول ۱۳- مساوی- زعفران- معاون ۱۴- درمانده- واحد گرما- شتر آمریکایی ۱۵- مسافرخانه شهری- باور نکردنی و نشدنی

 عمودی:
۱- از زدنی ها- رفوزه- امانت ۲- مردنی- دوستی- کوهی در ترکیه ۳- همگانی- مروارید دهان- لباس چارپا ۴- خیال ها- رویه الستیک ماشین 
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بزرگ- میوه هندی- میوه جاذبه ۱۱- گوسفند جنگی- کانال- حرف نداری ۱۲- دولت ها- طفیلی- نوعی شیرینی ۱۳- نمایش تلویزیونی- از 
سبزی ها- در حمام های قدیمی کار میکرد ۱۴- اسب یکران- زود و سریع- نویسنده کتاب بیگانه ۱۵- از عالئم نگارشی- بزرگترین مشکل 

اقتصادی کشورمان- نی میان تهی

  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



بازگشت به شرایط مطلوب 
درصنعت گردشگری

صنفی  انجمن  مدیره  هیات  رئیس  فخری  محمود 
که  این  بیان  با  فارس  استان  مسافرتی  خدمات  دفاتر 
شهر های ایران از نظر گردشگری وضعیت چندان مناسبی 
ندارد، اظهار کرد: طبیعی است در همه جای دنیا صنعت 
گردشگری که بسیار شکننده است، از همه اتفاقات تأثیر 
بپذیرد؛ اما می بایست با درایت از کنار بحران گذشت نه این 
که در وسط بحران قرار گرفت. ما می توانیم در حال حاضر 
ضمن توجه ویژه به ورود گردشگر، به گردشگری داخلی نیز 
توجه کنیم و سرعت آن را بیشتر کنیم تا چرخه گردشگری 

کشور کند نشود.
امیرپویان رفیعی شاد رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات 
مسافرتی استان تهران، هم دراین زمینه گفت: متاسفانه 
در ماه های اخیر مشکالتی برای صنعت گردشگری پیش 
آمده و تبعات آن دامن گیر فعاالن آن شد. اما خوشبختانه 
بخش خصوصی و دولت در کنار یکدیگر تالش می کنند که 
با شرایط فعلی هم، صنعت گردشگری کشور را به شرایط 

مطلوب برگردانند.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

سهمیه بندی بنزین برای افراد 
دارای معلولیت

شهرام رضایی مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی 
تلویزیونی  گفت وگوی  یک  در  نفتی  فرآورده های  پخش 
درباره سهمیه بنزین افراد دارای معلولیت اظهار کرد: سهمیه 
بنزین افرادی که کارت سوخت آن ها به عنوان جانبازان و 

معلوالن تأیید شده از همین ماه ۱۰۰ لیتر است.
او افزود: خودرو های پالک ویژه معلوالن عالوه بر ۶۰ لیتر 
سهمیه شخصی، ۴۰ لیتر بیشتر دریافت می کنند و برای 
لیتر شخصی،  بر ۳۰  عالوه  نیز  سوز  دوگانه  خودرو های 
لیتر دیگر تخصیص داده شده است که در مجموع   ۴۰

۷۰ لیتر می شود.
دارای  افراد  از  برخی  سوخت  کارت  کرد:  تصریح  رضایی 
و  جانبازان  سوخت  کارت  نوع  از  که  جانباز  و  معلولیت 
کارت  به  سهمیه  البته  کند،  تغییر  باید  نیست،  معلوالن 
سوخت آن ها واریز می شود و تا زمانی که کارت جدید را 

دریافت کنند برای آن ها ذخیره می شود.

بهار چینی ها در زمستان ایران
تعطیالت آغاز سال نو چینی از روز شنبه ۲۵ ژانویه 
)۵ بهمن ماه( آغاز شده است و معموال تا ۱۵ روزادامه دارد. 
اما شیوع ویروس کرونا در چین، تعطیالت آن ها را تحت 

شعاع قرار داده است.
برای  درحالی که  گردشگری  دست اندرکاران  ایران،  در 
شده اند،  آماده  نو  سال  در  چینی  گردشگران  از  پذیرایی 
برای  پیشگیرانه ای  تمهیدات  نیز  ذی ربط  سازمان های 

جلوگیری از انتقال این ویروس اتخاذکرده اند.
فرهنگی،  میراث  وزارت  گردشگری  معاون  تیموری  ولی 
گردشگری و صنایع دستی  درباره تاثیر ویروس کرونا بر 
از  ویروس کرونا  اگر چه  صنعت گردشگری کشور گفت: 
چین شروع شده و به کشور های اروپایی و آمریکایی هم 
اما دنیا برای متوقف کردن شیوع آن  منتقل شده است، 
برنامه ریزی می کند و این دلیل نمی شود که ما به خاطر 
این ویروس بازار هدفمان را تغییر بدهیم یا چین را به طور 
کلی کنار بگذاریم. او افزود: بیماری کرونا و شیوع آن موقت 
است و من مطمئن هستم در کوتاه ترین زمان ممکن علم و 

تکنولوژی و بهداشت جلوی آن را خواهد گرفت.
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزارت  گردشگری  معاون 
از  ورودی  گردشگری  جلوی  ما  کرد:  بیان  دستی  صنایع 
وزارت  نمی گیریم،  وقت  هیچ  و  نگرفتیم  را  چین  کشور 
بهداشت و درمان ما باید آمادگی های الزم را داشته باشد و 
این آمادگی خود را در روز های گذشته هم اعالم کرده است.
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»هفته نامه سراسری، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی«

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

تصمیم گرفتم راجع به وضعیت گردشگری در این روزها 
بنویسم. روزهایی که طبقه اقتصادی آدم ها رو به تغییر 
همین  در  روزها  همین  در  گروهی  البته هستند  است. 
کشور که از نظر تعداد کم ولی از نظر انباشت سرمایه زیاد 
محسوب می شوند. وقتی از تغییر طبقه صحبت می کنم، 
از  من  ندارم.  گروه  این  با  کاری  یا حتی  اشاره ای  قطعا 
"ما"ها صحبت می کنم. مایی که طی یک سال آنچنان 
فشار اقتصادی را حس کردیم، که اگر بخواهیم همچنان 
نظر  به  قرار دهیم،  عادات خود  از  بخشی  را  سفرکردن 
می آید جایی در ذهنمان محاسبات منطق، درست انجام 
نمی شود. برای ما، گردشگری دیگر یک خدمت لوکس یا 

به قول امروزی ها، الکچری محسوب می شود.
خانواده ما، یعنی من، همسرم و البته پسر دو ساله ام، در 
تعریف فعالیت های زندگی، سفر را همیشه در اولویت قرار 
داده ایم. احتماال پسر من تصوری از این طبقه بندی ندارد. 
حتی نمی دانیم انتخاب او اصال سفر و نشستن طوالنی 
میان  که  عجیب  وسیله ای  در  حضور  یا  و  ماشین  در 
ابرها حرکت می کند هست یا نه. نمی دانیم خوابیدن در 
کالسکه بین صندلی های قطار را دوست دارد یا از شدت 
کمردرد به ما بدوبیراه می گوید. فعال که "آخ جون"هایی 

می گوید و می گذرد.
مثال همین هفته گذشته کنار خزر، به سمت دریا دوید 
و با صدای بلند برایش داد زد. وقتی پرسیدم دقیقا چه 
کار می کند، پاسخ داد که داد می زند تا دریا دیگر نیاید. 
در دلم گفتم؛ او برای دریا "شاخ وشونه" می کشد. یعنی 
هنوز در ذهنش خود را مرکز جهان می بیند و بقیه دور 
او می گردند. در همان ساحل بود که سعی داشت با هر 
ترفندی، از مهربانی، لوس کردن و نهایتا زور، اسباب بازی 
پسرکی دیگر را از آن خود کند. و در همان سفر وقتی 
برگردیم  مسیر  کدام  از  که  این  مورد  در  بزرگ ترها  ما 
از  نمی دانم  باشد،  کمتر  سرما  آب وهوایی  خطرات  که 
زد  داد  که  کرد  برداشت  را  مفهومی  چه  ما  حرف های 
"آخ جون، من این جا می مونم". همین نشانه ها فعال برای 
اگر  دارد.  دوست  را  کنیم سفر  احساس  تا  کافیست  ما 

روزی نظری متفاوت داشت، حتما می شنویم.
همان طورکه گفتم، اصوال خانواده ما بر پایه سفر شکل 
گرفته است. من و همسرم یازده سال پیش، در خرانق با 
هم آشنا شدیم. در روزهای قبل از ازدواج دنبال سفرهای 
گروهی و تورهایی بودیم که بتوانیم لحظاتی دور از این 
شهر پرهیاهو کنار هم باشیم. بعدها که ازدواج کردیم، 
تصمیم گرفتیم خاطرات سفر را ثبت کنیم. زمان هایی 
تصمیم گرفتیم که تورهایی برای دوستانمان برگزار کنیم 

و کردیم. تعداد سفرهای دوتایی ما زیاد نیست. 
بیشتر مواقع با دیگران برنامه های گروهی ریخته ایم. و برای 
این که ثابت کنیم ما سفر را همه جوره در زندگی حفظ 
می کنیم، وقتی پسرمان هنوز دو ماهه نشده بود به بابل سری 

زدیم. نتیجه اش مریضی او شد ولی ما پشیمان نبودیم. 
روزی که تصمیم گرفتیم کوله ها را برداریم و راهی اروپا 
شویم و دیداری با دوستان اروپا نشین داشته باشیم، من 
کار نمی کردم و همسرم به خاطر این سفر باید با کارش 
کنم،  که چه عرض  می کرد. همه پس انداز  خداحافظی 
فروختن  بود.  کم  سفر  این  برای  هم  "توراهی ها"  همه 
طال، قرض گرفتن از چند نفر و برنامه ریزی ای اقتصادی 
تا  کردیم  که  بود  کارهایی  روز سفر،  از ۴۰  بیش  برای 
در  آه  عمال  برگشتیم  وقتی  بود.  سخت  رفتیم.  برویم. 

بساط نداشتیم و این شعار نیست. واقعا هیچ نداشتیم. 
برگرداندن قرض ها تا یک سال طول کشید. چندین ماه 
بیکاری و بی پولی شدید "ِخر"مان را چسبیده بود. آخِر 

همان سال هم متوجه شدیم بچه ای در راه داریم.
ما با همه این اوصاف، همیشه سفر را مرهمی برای دردها و 
زخم ها دیده ایم. برای خوب بودن حالمان هرگز از آن دریغ 
نکردیم. وقتی که ته مانده حساب های بانکیمان به حداقل 
می رسید، بین خرید یک لباس، یک رستوران رفتن، خرید 
فالن وسیله الزم و سفر، بدون شک هردو سفر را انتخاب 
کرده ایم. اصال برای خودمان به واسطه برنامه های گروهی و 
فردی تفریحی، اسم تیمی هم انتخاب کرده بودیم. اسمی 
که هنوز هم خیلی از اطرافیان در مورد ما استفاده می کنند. 

و البته خودمان نیز.
این را هم به یاد دارم که زمان هایی که پول نداشتیم ولی 
دلمان می خواست به جایی برویم، همسرم یا من کارهای 
پروژه ای و چند روزه می گرفتیم که در زمانی کوتاه انجام 
شود و بعد از آن پولی به دستمان برسد و سریعا ساکمان 
را ببندیم و راهی شویم. یکی از این بارها، عید ۹۲ بود. 
وسط سفر به سمت بیرجند من دائم با کارفرما تماس 
میانه  دیگر  او گفتم که  به  بریز.  را  پول من  گرفتم که 
راه هستم و فقط به اندازه یک باک بنزین پول داریم. و 
اگر نریزی من برای همیشه در این کویر های بین راهی 
می مانم. ابتدا فکر کرد شوخی می کنم. اما بعد از شنیدن 
سه  طی  و  کرد  باور  را  قضیه  من،  اضطراب  پر  صدای 
پرداخت در یک هفته، پول من تسویه شد. وقتی با خنده 

در ماشین ماجرا را تحلیل می کردیم به فکر پاسخ این 
سوال نبودیم که اگر پولی نمی ریخت باید چه می کردیم...

تغییر  و  سال ۹۸  در  گردشگری  اوضاع  از  داشتم  قصد 
این  شدن  حذف  از  بنویسم.  ایران  در  اقتصادی  طبقه 
خدمت "پرکشش" )خدمت یا کاالیی که تغییر وضعیت 
سفر،  می گذارد(.  تاثیر  شدت  به  آن  روی  اقتصادی 
تخم مرغ نبود که با این گرانی های عجیب هنوز هم آدم ها 
مجبور به داشتنش باشند. تا می خواهم سراغ آمار بروم و 
توضیحی علمی تر از تغییرات بدهم، یاد وضعیت خودمان 
می افتم و به نظرم همین برای تعریف تاثیر اقتصاد ۹۸ 

روی سفر کافی باشد.  
مرداد ۹۸، برای استراحت و فرار از وضعیت سختی که 
طی چند ماه گذشته داشتیم، تصمیم گرفتیم چند روزی 
به استانبول برویم. دوستانی داریم که در آن جا زندگی 
با  ما  می کردیم.  تهیه  بلیط  باید  فقط  عمال  و  می کنند 
همین تفکر، یک روز به صورت آنالین بلیط را خریدیم. 
شاید گفتن این نکته هم جالب باشد که با خرید بلیط، ته 
حساب ما فقط ۲۰۰هزار تومان پول باقی مانده بود. و ما 
دیگر بچه داریم و این ریسک ها کمی ترسناک است. این 
رقم را گفتم که تاکید بیشتر بر اعتیادمان به سفر کنم. 
اعتیادی که بارها مورد تقبیح اطرافیان قرار گرفته است. 
برای خودش  آیا کار زیادی  ولی فردی که معتاد است 

می تواند بکند؟
من آن روزی که بلیط را خریدم، امیدوار به حقوقی بودم 
که ۳ ماه بعد از این سفر برایم واریز شد! پس طبیعی بود 
که نزدیک سفر باید پول قرض می کردم برای خرید ارز. 
حساب کرده بودیم که مافقط بلیط می خریم. اما وقتی 
رفتیم عوارض خروج برای سه نفر پرداخت کنیم قلبم 
بود که تیر می کشید. یکی از دالیل این زمان برای سفر 
دو سالگی اش  تا  زیادی  فرصت  بود.  فرزندمان  هم سن 
نباید سهمی  هنوز  او  که  پروازی  از  باید  ما  و  نداشتیم 
وضعیِت  این  می کردیم.  استفاده  کند  پرداخت  برایش 

محاسباِت خانواده ماست!

بازگشتیم.  و  رفتیم  را  سفر  این  بود،  ترتیبی  هر  به 
هزینه اش برایمان بسیار سنگین تمام شد. همیشه اتفاق 
بازگشت، موعد  از  بعد  از ما حرکت می کند.  بد، جلوتر 
تمدید قرارداد خانه بود. مدتی بعد هم فهمیدیم حقوق 
می شود.  کم  شرکت ها  خراب  وضع  واسطه  به  همسرم 
جانی  دیگر  ما  شد.  کم  درآمد  و  رفت  باال  خانه  اجاره 
دوربین  از  را  سفر  عکس های  که  بود  نمانده  تنمان  در 
بار، من احساس  اولین  برای  به کامپیوتر منتقل کنیم. 
کردم عجب خبطی مرتکب شدیم که این همه خودمان 

را گرفتار قرض و سختی کردیم.
اما ما معتادیم. پس آبان ۹۸ تصمیم گرفتیم که سفری 
دیگر داشته باشیم. البته سفری بسیار ارزان به شمال به 
همراه دوستانمان که رسمی ۸ ساله برای آبان و شمال 
از  خریدها  از  عمده ای  بخش  دادم  پیشنهاد  من  داریم. 
بیرون،  غذای  بخوریم.  ارزان  غذاهای  و  باشد  تهران 
وعده های گوشتی و بریز و بپاش حذف شود. جالب است 
که هیچ مخالفی هم نداشتم. راهی سفر شدیم و بنزین 
۱۰۰۰ تومان بود. ما در سفر بودیم. بنزین ۳۰۰۰ تومان 
شد. از شوکی که بر ما رفت، از اینترنتی که برایمان قطع 
شد، از نگرانی هایی که پیش آمد می گذرم. ما به خاطر 
همین اتفاق نفری ۱۰۰هزار تومان روی دونگی که پیشتر 
راه  در  سکوتمان  و  دادیم.  اضافه  بودیم،  کرده  حساب 

برگشت دیگر شکستنی نبود. هنوز هم نشکسته است. 
انگار درست در همین لحظه بود که فهمیدیم ما داریم 

کم می آوریم. شاید باید اعتیادمان را ارزان تر کنیم. 
و آخرین سفرمان در هفته گذشته، گل نهایی را هم زد. 
پر درد، تصمیم  بود و  پر حادثه  تا دی که  آبان  از  بعد 
گرفتیم به بهانه تولد من سفری به شمال داشته باشیم. 
پیشتر شمال برایمان آخرین گزینه بود و این روزها تنها 
به  باشد.  اقتصادی  باز  کردیم  سعی  که  سفری  گزینه. 
عهدمان وفادار ماندیم به غیر از ناهار آخر، که دلمان کمی 
تنوع و رهایی مغز از این همه حساب و کتاب خواست. با 
این حال آنقدر این سفر گران شد که سکوت سفر قبلی 

را کش داد. 
ما امسال تمامش را مبارزه کردیم. ما یعنی من و همسرم 
خودمان  متوسط  طبقه  در  که  "ما"هایی  آن  همه  و 
بود.  کویر خوش  و  با شمال  دلمان  روزگار می گذرانیم. 
تبدیل  جدی  رسمی  به  دیگر  که  "قابلمه پارتی"هایمان 
شده است، حالمان را خوب می کرد. سینما و تاتر را از 
زندگی حذف و به دیدن فیلم های دانلودی غربی اکتفا 
کردیم. رستوران به پیک نیک تبدیل شد. سفرهای دورتر 
از تهران جایش را به سفرهایی یک روزه در اطراف داد. 
جوجه کباب ها با قارچ کبابی جایگزین شد. همه چیز راه 
از  بازگشت  آبان، هنگام  از  حلی داشت جز سکوتی که 
شمال کذایی شروع شده بود. نتوانستیم با هیچ موسیقی، 
حرفی یا حتی فریادی آن را عوض کنیم. ما در حال تغییر 
نشات  شوکمان  از  سکوتمان  هستیم.  اقتصادی  طبقه 
می گیرد. ما که تالش می کردیم در هرم مازلو باال برویم 
تا به نوک آن برسیم، داریم برمی گردیم. به همان طبقه 
اول. به همانجا که نیازهای فیزیولوژیک را تامین کنیم. 

این بازگشت ترس دارد. درد دارد. سکوت ممتد دارد.

سفر دیگر باید از ما برگردد


