
معاون مدیرعامل فرابورس خبر داد:
حجم ۱۶.۹ هزار میلیاردتومانی 

اسناد خزانه
معاون پذیرش و بازارپژوهی فرابورس اعالم کرد: سهم 
اسناد خزانه اسالمی در بازار بدهی به ۴۴ درصد رسیده 

است.
 رضا غالمعلی پور با اشاره به این که رقم تأمین مالی از 
طریق بازار بدهی در سال ۹۸ تا تاریخ ۳۰ دی ماه، ۱۸ 
رقم  این  از  گفت:  است،  بوده  تومان  میلیارد  هزار  هزار 
۱۶ هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان مربوط به سیستم 
بانکی بوده و سهم بازار سرمایه حدود ۱۴۸ هزار میلیارد 

تومان است.
از  داشت:  اظهار  فرابورس  بازارپژوهی  و  پذیرش  معاون 
رقم ۱۴۸ هزار میلیارد تومان تأمین مالی از طریق اوراق 
بدهی در بازار سرمایه، اسناد خزانه اسالمی با در اختیار 
داشتن سهم ۴۴ درصدی، بیشترین سهم از بازار بدهی 
را دارد و بعد از آن نیز اوراق منفعت با سهم ۱۹ درصدی، 
جایگاه دوم را در میان اوراق مختلف به خود اختصاص 

داده است.
■■ رقم تأمین مالی از طریق اوراق بدهی

ابزارها و روش های تأمین  غالمعلی پور در پنل »بررسی 
اوراق  طریق  از  مالی  تأمین  رقم  بورس ها«،  در  مالی 
بانکی کوچک  به نظام  را نسبت  بازار سرمایه  بدهی در 
در  موجود  ظرفیت های  نسبت  به  افزود:  و  کرد  عنوان 
بازار سرمایه، توازن بین این دو وجود ندارد در حالی که 
پتانسیل  سرمایه  بازار  باال،  نقدینگی  حجم  سرازیری  با 

بسیار خوبی برای تأمین مالی دارد.
وی اختالف رقم تأمین مالی از طریق نظام بانکی و بازار 
که  این  با وجود  و گفت:  کرد  آسیب شناسی  را  سرمایه 
مجوز انتشار ابزارهای مختلفی از سوی کمیته فقهی ارائه 
شده و بستر آماده ای برای انتشار اوراق داریم، به دلیل 
مسائلی همچون نرخ و ساده تر بودن دریافت وام از طریق 
نظام بانکی، برخی از شرکت ها ترجیح می دهند از طریق 

این نظام به تأمین مالی اقدام کنند.
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سالمت باشیم
خواص برگ درخت »به«

معاون مدیرعامل 
فرابورس خبر داد:
حجم ۱۶.۹ هزار 
میلیاردتومانی 
اسناد خزانه

کافه شهر
فلسفه و تراژدی فریدریش نیچه)۳(

پژوهش
تبلیغات و رسانه 

تدابیر لغو سفرها در حالت ویژه

تکه ای از من تکه ای از زمین
کروناویروس یا کووید ۱۹؛ »سالم«

تهیه تصاویر هوایی ۱۲.۵ 
میلیون هکتار اراضی کشاورزی
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دو کلمه حرف ورزشی
بی تحلیل، بی تفسیر؛ با 

حاشیه های لیگ برتر

ن ا یر ا ی  شگر د گر به  نا  و کر جم  تها

از پا افتاده!
گردشگری برای همه

کرونا در جوالن، گردشگری 
در اغماء!

تولیدات نشر معیار      سرمقاله
کتاب های گیالس 

ویژه ی کودکان
 

لطفا برای سفارش با شماره ی 09301837148 
تماس حاصل فرمایید

»مدیر مسوول«

از عید چینی 
باستانی نوروز  تا 

جهان کوچک شده دردسرهای بزرگ 
با خودش می آورد و این می شود که شیوع یک بیماری در شرقی ترین 
نقطه دنیا نسبت به ایران، در غربی ترین نقطه خود را نمایان می سازد 

و وحشت ایجاد می کند.
ویروس مشهوربه "کرونا" که ظاهرا زادگاهش چین بود، همان طور 
که پیش از این مسووالن کشور اعالم کرده بودند به ایران نیز وارد 
شد و... گرچه شاید روزهای نخست، مردم خبرهای مربوط به شیوع 
و تلفات ویروس کرونا را جدی نمی گرفتند اما اکنون خلوتی معابر و 
دیدن اشخاص با ماسک و دستکش، مشخص می کند که خبرهای 
مربوط به این ویروس از سوی مردم تعقیب می شود. آنچه اکنون بعد 
از مساله سالمت انسان ها و جان افراد باید مورد توجه باشد کسب و 

کار همین مردم هست.
بنا به سنت، ایام نوروز موسم خرید و گردش است و مراقبت ازسالمتی 
که الزمه اش عدم حضوردراجتماع هست این موسم را بی رونق ترین 
کرده است! و بی اغراق این بی رونقی در بخش گردشگری بیشترین 

نمود تلخکامانه خود را دارد.
این بی رونقی از زمان آغاز سال نوچینی ها -- که ایرانیان برنامه های 
متعددی برای بهروری از آن پیش بینی کرده  بودند -- خود را به 
بخش گردشگری کشورمان تحمیل کرد و مانع حضور گردشگران 
چینی در ایران شد و با ورود ویروس کرونا و انصراف اکثر مردم از 
اجرای برنامه های سفر نوروزی خود، در بخش گردشگری داخلی 

نیز جاری شد.
اهمیت این موضوع نسبت به سایر بخش های اقتصادی کشور در 
این هست که بخش گردشگری هم اشتغال زا هست و هم در صورت 
رونق، ارزآوری خوبی برای کشور دارد. هردو امتیاز این بخش در 
حال حاضر نتیجه عکس داده است. یعنی نه تنها به افزایش اشتغال 
نمی تواند کمک کند بلکه خطر ورشکستگی اکثر دست اندرکاران 
این بخش را تهدید می کند و الجرم خطر تعدیل نیرو بازارکار این 
بخش را نیز گرفتار خواهدکرد. سقوط این بخش مهم از بازار کشور 
مسلما تاثیرات مخرب و سهمگینی در سایر بخش ها خواهد داشت و 
شاید تسری ورشکستگی در این بخش به بخش های دیگر زیانبارتر 
از شیوع ویروسی باشد که همین حاال جان ما را تهدید می کند. در 
شرایط فعلی، گردشگری به مراقبت های ویژه نیازمند است و ورود 
جدی و عملی دولت و نهادهای مرتبط را می طلبد. دیگر زمانی برای 
ادای سخنان خوب باقی نمانده است، اکنون هنگامه عمل خوب است.

5شاید فردا معالجه  موثر نیفتد...!

گردشگری 
فرانسه یکی 

از قربانیان 
»کــرونا«



به افزایش ایمنی بدن بیاندیشید!
● خواص و آثار آویشن

۱. آویشن داروی سنتی دردهای معده و روده است. 
جوشانده این گیاه در درمان پیچش روده و اسهال مؤثر 
آویشن  از  در گذشته  روده،  انگل های  دفع  برای  و  است 

استفاده می کرده اند.
2. آویشن مخصوصاً آویشن باغی دارای اثرات ضدقارچی 
و ضدباکتریایی قوی است و این خاصیت به دلیل وجود 
تیمول و کارواکرول در اسانس این گیاه است و این اسانس 

دارای اثرات ضداسپاسم، ضد سرفه و خلط آور است.
۳. شستن سر با محلول رقیق اسانس آویشن سبب افزایش 
جریان خون در پوست سر و قوی شدن غده های مو و در 

نتیجه جلوگیری از ریزش مو می شود.
۴. آویشن عامل تصفیه کننده خوبی بوده و در درمان بی 

خوابی و امراض جهاز هاضمه مفید است.
برای  و  بوده  نفخ  و ضد  آویشن ضدتشنج، ضد صرع   .5

تقویت بینایی و معده هم مفید است.
۶. آویشن اعمال جنسی و تناسلی را در بدن تحریک و 

تقویت می کند.
گلدار  سرشاخه های  جوشانده  خارجی،  استعمال  در   .7
در  غیره  و  کمپرس  لوسیون،  صورت  به  گیاه  برگدار  و 
محل کوبیدگی، دررفتگی ها، آماس و هم چنین در محل 
دردناک نقرس و رماتیسم، مخصوصاً رماتیسم های مزمن 

اشخاص سالخورده استفاده می شود
۸. استفاده از اسانس آویشن و حمام آویشن برای مبتالیان 

به دردهای عضالنی، مفصلی و روماتیسمی مفید است.
۹. آویشن به عنوان گیاهی ضدعفونی کننده شناخته شده 
است. محلول شستشوی دهان که حاوی آویشن باشد در 
درمان عفونت لثه مؤثر است و به همین دلیل برای تهیه 

برخی از دهانشویه ها و خمیردندان ها نیز به کار می رود.
۱۰. در خوردن آویشن نباید زیاده روی کرد زیرا باعث 

بروز آلبومین در ادرار می شود.
با آویشن پخته خورده شوند،  اگر داروهای مسهل   .۱۱

دل درد شدید ایجاد نمی کنند.
۱2. خوردن ده گرم آویشن مخلوط با عسل با آب گرم 
برای بیماری فلج، لقوه، فراموشی، صرع، تقویت کلیه و 

قوه باه )جنسی( مفید است.
۱۳. خوردن تازه آن به صورت سبزی با غذا بسیار مفید 

و برای تقویت دید چشم نافع است.
برای  خوبی  مسهل  تنهایی  به  آویشن  ی  شکوفه   .۱۴
سودا بوده و اگر ۸ گرم پودر آویشن را با نمک و سرکه 

بیاشامند مسهل خوبی برای بلغم می باشد.
۱5. برای تنگی نفس و تقویت معده، کبد، طحال و کلیه 
و هم چنین برای تحلیل آماس و خون منجمد شده در 

اثر سموم نباتی و حیوانی مفید است.
۱۶. دم کرده آن برای سکسکه، دل پیچه، قطره قطره 
ادرار کردن، خرد کردن سنگ مثانه و تسکین درد رحم 

بسیار نافع است.
می کند.  کمک  عصبی  اختالالت  درمان  به  آویشن   .۱7
استفاده از چای گیاهی آویشن سبب درمان گرفتاری های 
عصبی گردیده و به عنوان دارویی روح افزا و آرامش بخش 

مغز و اعصاب توصیه می شود.
۱۸. آویشن کوهی به بدن حرارت می بخشد و باد را خارج 

می کند و به هضم غذا در سردمزاجان کمک می کند.
۱۹. آویشن ملین و برای رفع تخمیر روده ها مخلوط با 

انیسون و ساریت مورد استفاده است.
2۰. امروزه ثابت شده گیاه آویشن برای درمان بیماری های 
از قبیل: آسم، سرفه های خشک  مجاری تنفسی فوقانی 
مکرر، گلودرد، آمفیزم و برونشیت مفید است. دم کرده 
آن اثرات ضد سرفه و خلط آور دارد هم چنین به صورت 
استفاده می  برونشیت مزمن، سل، سیاه سرفه  بخور در 
شود. در فرانسه از دم کرده ی 2۰-۱۰ گرم گیاه خشک 
با یک لیتر آب جوش، برای آرام کردن سرفه ۳ فنجان در 

روز استفاده می  شود.
2۱. چای دم کرده آن را نیز برای درمان عفونت گوش 

میانی، نفخ و تهوع استفاده می کنند.
22. ضماد آویشن برای نیش و گزیدگی حشرات موثراست.

و در نهایت این که؛ خوب است متذکر شویم که آویشن 
از دیدگاه طب  از گیاهان دارویی دیگر  مانند خیلی  نیز 
سنتی ایران به عنوان دارو شناخته می شود و فاقد اثرات 
غذایی در بدن است؛ یعنی مصرف زیاد و مداوم آن دارای 
پزشک  مشورت  با  باید  و  می باشد  بدن  در  مضر  اثرات 
مصرف  ضمن  در  شود.  استفاده  سنتی  طب  متخصص 
آویشن در بارداری خطرناک است و افراد با مزاج گرم هم 

نباید از آن زیاد استفاده نمایند.
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-- برای پانسمان زخم های سطحی بدن یا شست وشوی 
غلیظ  محلول  از  می توان  درد،  چشم  هنگام  در  چشم 

جوشانده برگ درخت "به" استفاده نمود.
-- جوشانده برگ درخت "به "، بی خوابی را درمان می کند، 
به این منظور باید یک مشت برگ های تازه و نو رسته برگ 
"به" را به مدت ده دقیقه در یک لیتر آب جوش بریزیم تا 
دم بکشد و پس از صاف کردن آن را با شکوفه نارنج یا شکر 
یا عسل، شیرین کنید و قبل از خواب، دو قاشق سوپخوری 

از آن بنوشید.
-- جوشانده برگ "به" )به روشی که گفته شد(، بهترین 

راه درمان عصبانیت است.
-- زخم ها را با جوشانده برگ "به" بشوئید.

-- قابض است.
-- ضماد برگ درخت "به" برای ورم چشم مفید است.

■■ فواید کرک "به"
-- اگر گرد سوخته کرک "به" را روی زخم قرار دهند، 

خون ریزی را بند می آورد.
■■ فواید شکوفه درخت "به"

یا  )تازه  "به"  شکوفه  گرم   ۳۰ کرده  دم  چنانچه   --

خشک کرده آن( را در یک لیتر آب با عرق بهار نارنج 
مخلوط کنند و بنوشند، خواب عمیق و راحتی به دنبال 

خواهد داشت.
-- سردرد را برطرف می کند.

-- مقوی معده است.
-- سینه را صاف و تقویت می کند.

-- سرفه کودکان را برطرف می سازد.
-- برای درمان بی خوابی دم کرده گل را با آب بهار نارنج 

مخلوط کرده و قبل از رفتن به رختخواب بنوشید.
■■ هشدار

کرک یا پرزی که روی "به" می باشد، هضمش سنگین 
است و برای حلق و صدا بسیار مضر می باشد؛ لذا باید 

قبل از خوردن "به"، پرزهای روی آن را پاک نمود.
■■ مضرات "به" 

خوردن "به" به صورت خام خوب نیست و مضر می باشد 
زیرا "به" خام رگ های بدن را مسدود می سازد و چون 

گرم است برای کسانی که گرم مزاج اند خوب نیست.
■■ خواص روغن "به"

جهت تهیه روغن "به" ، "به" را تکه تکه کرده و بپزید 

روغن  آن  وزن  برابر  دو  با  و  بگیرید  را  آن  آب  سپس 
زیتون مخلوط کرده و آنقدر بجوشانید تا تمام آب آن 
بخار شود و فقط روغن باقی بماند البته دقت کنید که 

روغن نسوزد.
-- برای برطرف کردن زنگ زدن در گوش مفید است.

-- سرگیجه را برطرف می کند.
-- برای مداوای زخم های دهان مفید است.

-- خونریزی ریوی را درمان می کند.
-- اسهال مزمن را برطرف می کند.

-- دوست کبد است و ورم کبد را رفع می کند.
-- زخم روده ها را درمان می کند.

 --- نیم نگاه ---

خواص برگ درخت "به"
سالمت باشیمگرد آوری و تنظیم: مریم نباتی  با خوراکی ها از خود محافظت کنیم
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 --- نیم نگاه ---

اردوهای تیم بسکتبال با ویلچر 
عباس کوچکی سرمربی تیم 
در  ایران  ویلچر  با  بسکتبال  ملی 
خصوص اعزام تیم ملی بسکتبال با 
ویلچر ایران به مسابقات پارالمپیک 
2۰2۰ اظهار داشت: دستورالعملی 
را  آن  پارالمپیک  کمیته  که  بود 
مصوب کرده بود و طبق آن تیم 

ملی بسکتبال با ویلچر نباید اعزام می شد اما رایزنی هایی 
که صورت گرفت این تیم توانست مجوز اعزام بگیرد. ما 
در ابتدای هفته بعد جلسه ای با کمیته پارالمپیک خواهیم 
داشت اما بعید می دانم این طرف سال بتوانیم اردویی داشته 
را  ،برنامه ای  تا مسابقات  ان شاءاهلل  باشیم. در سال جدید 
تنظیم می کنیم. بنای ما بر نرفتن بود بنابراین پیگیری هایی 
انجام نشد. بسیاری از بازیکنان لژیونر هستند و ما باید برنامه 

منظمی را تدوین کنیم.
سرمربی تیم ملی نوجوانان بسکتبال در خصوص برنامه های 
این تیم تصریح کرد: برای تیم ملی نوجوانان چون زمان 
کار  و می توانیم  داریم  ندارد، فرصت  تداخلی هم  و  است 
این تیم را بعد از مسابقات پارالمپیک پیگیری کنیم. ما در 

ابتدای کار هستیم.
آقاکوچکی در پاسخ به این سؤال که آیا از اعزام تیم فوتبال 
5 نفره به مسابقات پارالمپیک اطالع دارد،  عنوان کرد: هنوز 
مشخص نیست اما در حال تالش هستند تا این اتفاق بیفتد. 
ضمن این که باید به این نکته اشاره کنم که اتفاق خوبی 
برای بسکتبال ما افتاد. من در ریو هم سرمربی بودم مسائل 
بسکتبال عادی را به بسکتبال با ویلچر تعمیم دادند و این 

اتفاق خوبی بود.
وی با اشاره به تصمیمات هیأت اجرایی کمیته پارالمپیک 
برای اعزام تیم ها به این مسابقات اظهار داشت: تصمیمات 
این  مجموعه  یک  و  نمی شوند  گرفته  نفر  یک  توسط 
تصمیمات را می گیرد اما به هر حال بعضی از دوستان نگاه 

نمی کنند که این تصمیم جمعی بوده است.

پایان کار شطرنج بازان ایران 
دور نهم و پایانی مسابقات آیروفلوت روسیه برگزار 
شد و در رده بندی پایانی بهترین جایگاه شطرنج بازان ایران 

رده سیزدهم بود.
مسابقات شطرنج آیروفلوت در کشور روسیه در دور آخر 
پیگری شد و نمایندگان ایران در مقابل حریفان قرار گرفتند. 
پرهام مقصودلو و پویا ایدنی دو شطرنج باز ایران بودند که در 

این مسابقات دست به مهره شدند.
شطرنج بازان از تمام نقاط جهان هر ماه فوریه کنار هم جمع 
می شوند تا در مسابقات بزرگ آیروفلوت که در مسکو برگزار 
می شود، شرکت کنند. مسابقات آیروفلوت برای هجدهمین 
بار است که با حضور شطرنج  بازان متنوع  پیگیری می شود. 
این رقابت ها در هتل ویژه این جشنواره برگزار می شود. این 
هتل مخصوص که یکی از بزرگترین هتل ها در مسکو با 
بیش از ۱7۰۰ اتاق است، در یکی از زیباترین مناطق بنا 
شده و سایت رسمی این مسابقات مجموع جوایز را ۱۴۰ 

هزار دالر اعالم کرده است.
این مسابقات در سه جدول )A ، B و C( مطابق با ریتینگ 

شرکت کنندگان برگزار شد.
ایدنی  قهرمانی و  این مسابقات شانس سوم  در  مقصودلو 
شانس ۴۳ به حساب می رفتند. پرهام مقصودلو با ریتینگ 
بین المللی 2۶7۴ در دور نهم و پایانی این رقابت ها مقابل 
وایبهاو از هند قرار گرفت و به تساوی رسید. حریف هندی 

او با ریتینگ 25۹۱ در مسابقات شرکت کرده بود.
پویا ایدنی دیگر شطرنج باز ایران در دور آخر این مسابقات 
مقابل دئاک از رومانی قرار گرفت و به تساوی رسید. ایدنی 
که دارای ریتینگ بین المللی 2577 است در حالی مقابل 
دارای  حریفش  که  رسید  تساوی  به  رومانی  از  حریفی 

ریتنیگ  2۶2۶ بود.
با این نتایج، پویا ایدنی موفق شد بعد از ۹ دور رقابت در این 
مسابقات پنج و نیم امتیازی شود و با پوئن شکنی در رده 
سیزدهم بایستاد. هم چنین پرهام مقصودلو دیگر شطرنج 

باز ایران با پنج امتیاز و با پوئن شکنی در رده ۳۶ ایستاد. 
نفر اول این رقابت ها نماینده ای از کشور آذربایجان بود. این 
توانست  پوئن شکنی  و  امتیاز  نیم  و  با شش  باز  شطرنج 

قهرمان جدول اول این مسابقات شود.
رقابت های شطرنج  ایروفلوت از ۳۰ بهمن تا هشتم اسفند 
ماه پیگیری شد. در این رقابت ها ۹7 شطرنج باز در ۹ دور 

باهم به رقابت پرداختند.

دو کلمه حرف ورزشی

باالخره رقابت حرف و حدیث دارد. یکی می برد و دیگر 
بازنده اعالم می شود. آن کس یا گروه که برنده نشده ایراداتی 
را وارد می کند و پیروز رقابت پاسخ هایی دارد. بازی های 
لیگ برتر نیز از این قاعده مستثنی نیست. بازی های اخیر 
در لیگ برتر -- که پرسپولیس با شهرخودرو و سپاهان 

داشت، پرحاشیه تر از بازی های پیشین شد:
■■ سپاهان نقره داغ شد، پرسپولیس برنده

انضباطی فدراسیون فوتبال، پرسپولیس را برنده  کمیته 
دیدار برگزار نشده مقابل سپاهان اعالم و نماینده اصفهان 

را نقره داغ کرد.
رای کمیته انضباطی به شرح زیر است:

مستند به مواد5۱،۶2،۸۶،۹۱،۹۶،۱۱7 از مقررات انضباطی 
مصوب سال ۱۳۹7 ضمن بازنده اعالم کردن تیم سپاهان 
با نتیجه سه به صفر در بازی مقابل تیم پرسپولیس، باشگاه 
سپاهان به پرداخت مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال 

جریمه نقدی محکوم شد.

قابل  ابالغ  از  پس  هفته  یک  مهلت  ظرف  صادره  رای 
تجدیدنظر خواهی در کمیته استیناف است.

در حالی که تیم پرسپولیس برای این دیدار بیش از نیم 
ساعت در زمین چمن ورزشگاه نقش جهان حضور داشت 
و تیم داوری و مسووالن برگزاری نیز حضور یافتند، اما تیم 

سپاهان در زمان مقرر در زمین حاضر نشد.
 سپاهانی ها پس از یک ساعت به ورزشگاه آمده و اعالم 
بازیکنان  و  داوری  تیم  اما  هستند،  بازی  آماده  کردند 

پرسپولیس از ورزشگاه خارج شدند.
■■ رای کمیته انضباطی را قبول نداریم

مدیرعامل باشگاه سپاهان گفت: یک هفته برای تجدید 
نظر در رای کمیته انضباطی فرصت داریم و به برگشت 

آن امیدواریم.
مسعود تابش در خصوص رای صادر شده توسط کمیته 
انضباطی و اعالم نتیجه سه بر صفر به سود پرسپولیس 
اظهار داشت: طبق آنچه که اعالم شده یک هفته برای 
تجدید نظر فرصت داریم به طور قطع به آن اعتراض خواهیم 
کرد. در ابتدا باید در موارد مختلف در هیأت مدیره باشگاه 
بحث کنیم و به جمع بندی برسیم تا اعتراض خودمان را 
به این رای اعالم و معقول عمل کنیم. ما هنوز این رای را 
قبول نکرده ایم و به برگشت رای امیدوار هستیم. به هرحال 
انسان با امید زندگی می کند. تالشمان را می کنیم. اگر هم 

برنگشت راه خودمان را ادامه می دهیم. هر چند سال هاست 
این مسائل عادت کرده ایم.  به  این طور عمل می شود و 
ما برای بازی با پرسپولیس در نهایت آماده برگزاری بازی 
شدیم، همه هم دیدند برای مدتی نمی توانستیم از هتل 
خارج شویم و تازه ساعت ۱5:۳۰ بعد از ظهر راه خروج ما 
توسط یگان ویژه نیروی انتظامی باز شد. جناب انصاری فرد 
به ما می گوید دروغ می گویید اما خودش سه دروغ را در 

مصاحبه با صدا و سیما مطرح کرد. 
مدیرعامل باشگاه سپاهان ادامه داد:  این رای هنوز قطعی 
نیست و ما هنوز فرصت داریم به آن اعتراض کنیم و از حق 
و حقوقمان حتما دفاع می کنیم. اما سؤال من این است چرا 
رسانه ملی باید یک جانبه و یک طرفه عمل کند. هم صدا و 
هم سیما ما را محاکمه و تفهیم اتهام می کنند. خانم مجری 
واقع  اما در  از مردم عذرخواهی کنید  باید  به من گفت 
خودشان باید از مردم به خاطر این نحوه اجرا عذرخواهی 
کنند. مرتب هم به ما می گویند ما قضاوت نمی کنیم. شما 

که رای را قبل از کمیته انضباطی صادر کردید.
■■ خیز پرسپولیس به سوی چهارمین قهرمانی متوالی

یک  بر  سه  خانگی  برتری  با  پرسپولیس  فوتبال  تیم   
مقابل شهرخودرو، خیز بلند خود را برای کسب چهارمین 

قهرمانی متوالی در لیگ برتر باشگاه های ایران آغاز کرد.
 در هفته بیست ویکم لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران، 
پرسپولیس به مصاف شهرخودرو مشهد رفت و به برتری 
سه بر یک دست یافت تا با ۴۴ امتیاز، جایگاه خود را در 
صدر جدول رده بندی مستحکم تر کند. هم اکنون سپاهان 

و تراکتور با ۳7 امتیاز در رتبه های دوم و سوم هستند.
این دیدار به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور، بدون 

حضور تماشاگران در ورزشگاه آزادی برگزار  شد.

»علی صفایی« قضاوت این دیدار را با کمک های »محمدرضا 
ابوالفضلی« و »علی اکبر نوری« عهده داربود.

■■ شائبه مهندسی کردن نتایج 
سرمربی تیم فوتبال شهر خودرو با اشاره به حکم اخیر 
کمیته انضباطی مبنی بر محرومیت این تیم از دو پنجره 
نقل و انتقاالت گفت: برخی اتفاقات شائبه مهندسی کردن 
نتایج را بوجود می آورد و این ارتباطی به باشگاه پرسپولیس 

یا تیم گل محمدی ندارد.
مجتبی سرآسیایی در نشست خبری پایان دیدار تیم های 
فوتبال پرسپولیس و شهرخودرو در چارچوب هفته بیست 
و یکم لیگ برتر که با نتیجه ۳ بر یک به سود سرخ پوشان 
پایتخت پایان یافت اظهار کرد: با این که مسابقه امروز 
و  مسابقه خوب  اما  شد  برگزار  تماشاگران  بدون حضور 

پرصالبتی بود.
ما  بازیکنان  افزود:  شهرخودرو  فوتبال  تیم  سرمربی 
حداقل  معتقدم  و  شدند  ظاهر  خوب  امروز  مسابقه  در 
حق مان باخت با این نتیجه نبود. در ابتدای مسابقه دو 

گل بسیار بد دریافت کردیم و همین مساله موجب شد، 
بازیکنان مان تمرکز خود را از دست بدهند.

سرآسیایی گفت: با توجه به محرومیتی که سپری کردیم و 
آوردن بازیکنان جوان، به طور قطع تجربه الزم را در اختیار 

نداشتیم و امروز پِی بی تجربگی را به تن مان مالیدیم.
سرمربی تیم فوتبال شهرخودرو در پاسخ به سوالی مبنی 
بر این که گفته می شود حکم کمیته انضباطی مبنی بر 
محرومیت شهر خودرو از دو پنجره نقل و انتقالی و رفتن 
یحیی گل محمدی شائبه مهندسی کردن نتایج را بوجود 
آورده است، اظهار کرد: بحث مهندسی شدن نیست اما 
خاص  زمان هایی  در  و  شرایطی  در  اتفاقات  سری  یک 

اتفاق می افتد که این شائبه ها را بوجود می آورد.
این شرایط و حکمی که  به طور قطع  تأکید کرد:  وی 
کمیته انضباطی صادر کرده می توانست به گونه دیگری 
باشد و یقین دارم در این اتفاقات، اشتباه های زیادی رخ 

داده و زمان این اشتباهات را ثابت خواهد کرد.
سرآسیایی ادامه داد: نکته قابل تأمل این است که برای 
صدور حکمی به این سنگینی این قدر تعجیل نمی کنند. 
در همین پرونده استوکس در تراکتور، فیفا یک سال است 
اما چطور  اسناد و مدارک است  که مشغول جمع آوری 
می شود آقایان حکمی به این سنگینی را خیلی زود و 
گل محمدی  برای  قطع  طور  به  می کند.  صادر  عجله  با 
احترام زیادی قائل هستم و او دوست و برادرم است و 
خیلی چیزها از او آموخته ام و اگر صحبتی هم می شود، 
به خاطر شائبه ای است که دستگاه صادر کننده حکم 

ایجاد کرده است. 
شائبه  گفتم  که  همان طور  گفت:  شهرخودرو  سرمربی 
مهندسی شدن را مرجع صادر کننده حکم ایجاد کرده و 
به هیچ وجه باشگاه پرسپولیس و تیم گل محمدی دخیل 
نیست و این شائبه را نحوه دادرسی و پرداختن به این 
موضوع و پرونده های مشابه ایجاد می کند. پرونده های 
مشابهی وجود داشته که خود آقایان دخیل شدند و با 
کدخدا منشی مشکل را حل کردند اما در این جا عجله 

داشتند تا حکم سنگین بدهند.
منابع: ایرنا، مهر، ایسنا، ایلنا، تسنیم، فارس

بی تحلیل، بی تفسیر؛ با حاشیه های لیگ برتر
سیاوش بهبود ی
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دیوار استخوانی؛ مقصد گردشگری 
جدیدی در بلژیک

دیواری از جمجمه و سایر استخوان های بدن انسان 
که در نزدیکی کلیسای جامع در بلژیک کشف شده به تازگی 

در فهرست مراکز گردشگری این کشور قرار گرفت.
به نوشته روزنامه فرانسوی لوفیگارو، این دیوار در نزدیکی 
گورستانی قدیمی قرار دارد و در سال گذشته طی کاوش ها 
بازدید  مراکز  فهرست  به  آن  افزودن  و  آماده سازی  برای 

گردشگران، بیش از ۸۰۰ اسکلت از آن خارج شده است.
کشف دیواری ساخته شده از استخوان انسان در بلژیک 
 Ruben( موضوعی شگفت انگیز بود و به گفته روبن ویالئر
Willaert( مسوول هیات کاوشگران باستان شناس، این 

دیوار در سراسر کشور نظیر ندارد.
این دیوار در مرکز شهر گان )Gand( نزدیکی کلیسای 
جامع سن باُون )Saint-Bavon( که با سبک معماری 
گوتیک به قرن شانزدهم تعلق دارد، قرار گرفته است. این 
کلیسا پیشتر نیز به دلیل سالن ُکر زیبا و میزبانی از اثر 
نقاش   ،)Jan Van Eyck( آیک  دی  یوهانس  مشهور 
گردشگری  مقاصد  از  یکی  بره  ستایش  نام  به  فالندری 

بلژیک محسوب می شد.
دی آیک از بهترین نقاشان سده ۱5 )میالدی( در شمال 
بر روی  نقاشی سه لته  اثر  بره،  تابلوی ستایش  بود.  اروپا 
چوب است که از نخستین موارد استفاده از رنگ با پایه 
تشکیل دهنده  استخوان های  می شود.  محسوب  روغن 
دیوار قرن ها قدمت دارند و کارشناسان آن ها را متعلق به 
انسان هایی می دانند که در قرن پنجم تا هشتم می زیستند. 
باستان شناس   ،)Janiek De Gryse( گریز  دو  یانیک 
بلژیکی دیگری، تاریخ ساخت دیوار را قرن هفتم یا هشتم 
اعالم کرده و معتقد است هنوز تحقیقات زیادی باید روی 

این یافته صورت گیرد.
به نوشته لوفیگارو، یکی از احتماالت در مورد این دیوار اشباع 
شدن گورستان نزدیک دیوار است. به گفته ویالئر، احتمال 
دارد با اشباع شدن گورستان، قبور قدیمی برای استفاده 
جدید باز شده باشند و از آن جا که طبق باور مسیحیت 
استخوان های  نبوده،  استخوان ها  انداختن  به دور  امکان 
باقی مانده در دیواری جای داده شدند. ماجرای این دیوار 
هر چه باشد، امروز مقصد تازه ای برای گردشگران است؛ 
آن ها می توانند به قرن ها پیش سفر کرده و دیواری از ۸۰۰ 

اسکلت را به وزن پنج هزار کیلو ببینند.

گردشگری فرانسه یکی از قربانیان 
»کرونا«

همچنان که مقاصد مهم گردشگری سراسر جهان به 
دلیل ترس از شیوع ویروس »کرونا«  با آینده ای نامشخص 
جهان  کشور  پربازدیدترین  که  فرانسه  هستند،  مواجه 
شناخته می شود از همین حاال با کاهش تعداد گردشگر 

مواجه شده است.
به گزارش فوربس، با توجه به اطالعات ارائه شده از سوی 
 ۸۹.۴ از  بیش  فرانسه،  خارجه  امور  و  گردشگری  وزارت 
میلیون نفر در طول سال 2۰۱۸ از این کشور بازدید کرده اند 
که این رقم بیشتر از آمار بازدید از هر کشور دیگری در 

جهان است.
بنابراین می توان نتیجه گرفت، کاهش در گردشگری جهانی 
در پی نگرانی ها و ممنوعیت های سفری مربوط به ویروس 
بر صنعت گردشگری  تاثیر چشم گیری  »کرونا« می تواند 

فرانسه داشته باشد.
گردشگران  که  آن جایی  از  فرانسه،  اقتصاد  وزیر  گفته  به 
چینی هرساله 2.7 میلیون نفر از بازدیدکنندگان فرانسه 
را تشکیل می دهند، شرایط در سال 2۰2۰ برای فرانسه 
همچون گذشته نخواهد بود و صنعت گردشگری در فرانسه 
از زمان شروع شیوه این ویروس حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد 

کاهش داشته است.
و ممنوعیت سفر گردشگران  ویروس  این  زمان شیوع  از 
چینی به خارج از این کشور، مجالت و موسسات متعددی 
به بررسی تاثیرات این بحران بر نقاط پربازدید و محبوب 
آمار  کاهش  تحقیقات  این  نتیجه  که  پرداخته اند  جهان 
بازدیدکنندگان چینی و غیرچینی در بسیاری از مقاصد 

گردشکری را نشان داده است. 
با توجه به گزارش منتشرشده توسط »سی ان بی سی«،  
از زمانی که ویروس »کرونا« در اواخر سال 2۰۱۹ در چین 
شناسایی شد  این ویروس تاکنون جان بیش از 2,5۰۰  نفر 

را در این کشور گرفته است.

گردشگری برای همهبهار ساد ات موسوی

این روزها، حال  و هوای گردشگری در بیشتر کشورهایی 
که به نوعی با ویروس جدید کرونا درگیر هستند مانند 
دیگر حوزه ها، حسابی کساد شده تا شاید به نوعی بتوانند 
با شیوع این بیماری واگیر مقابله کنند. از این رو باید چشم 
ناخوانده چه زمانی  تاج دار  این میهمان  انتظار ماند که 
تصمیم به ترک کشور دارد تا به دنبال آن مجددا امنیت 

سالمت، توسعه و رونق گردشگری را شاهد باشیم.
از استان های کشور  از سوی دیگر وقوع سیل در برخی 
همزمان با آغازسال۹۸، بنای سفرهای نوروزی را حسابی 
بهم زد. البته هرچند موضوع بارندگی ها پیش بینی و اعالم 
شده بود اما سیل و ناهماهنگی های پیرامون آن، مسافران 
و گردشگران را به نوعی غافلگیر کردو البته با همه فرازو 

نشیب هایی که داشت، تلخ و شیرین آن گذشت...
این روزها نیز که همزمان شده با روزهای پایانی سال و 
خانه تکانی ها، خرید و نو نوارکردن خانه و کاشانه و ... در 
حال انجام است، طبق روال همه ساله بسیاری از مردم 
نیزدرصدد برنامه ریزی، تهیه و رزرو بلیت و محل اقامت و... 
بودند که ورود میهمان ناخوانده به ایران و دیگر کشورها، 
نگرانی های زیادی را ایجاد کرده تا جائی که بسیاری از 
مردم از سفرهای خود صرف نظر کرده و ترجیح می دهند 
سفر  و  گردشگری  برای  مقصدی  تا  بمانند  خانه  در 
انتخاب کنند. لذا موجی از لغو رزروها و برنامه ریزی های 
گردشگری را در سراسر کشور و حتی سفرهای برون مرزی 

شاهد هستیم.
دفاتر  انجمن  رئیس  اخیر  روزهای  طی  راستا،  این  در 
مسافرت های هوایی تاکید کرده است: ایام رونق گردشگری، 
ایام نوروز است که اکنون با کاهش ۶۰ درصدی تورها و 
مسافران مواجه شده ایم به همین جهت تعدیل نیرو در این 

حوزه امری طبیعی است.
● زمان خروج کرونا از کشور

حرمت اهلل رفیعی در ادامه توضیح می دهد: به نظر نمی رسد 
که غائله کرونا به این زودی به پایان برسد بنابراین، فعاالن 
حوزه گردشگری  زمان و هزینه زیادی برای نوروزی صرف 
کردند.  تا نوروز فرابرسد و بخشی از برنامه های میانه ای که 

دارند جامه عمل بپوشانند.
رفیعی افزود: فعاالن بخش گردشگری در این مدت تبلیغات 
انجام داده اند و در نمایشگاه ها بسیار هزینه کرده اند، منتظر 
بوده اند تا با آمدن نوروز هزینه های خود را جبران کنند.

اکنون مشتریان خود را ازدست داده و تمام پس اندازشان از 
بین رفته است. زیرا پس از ۱5 فروردین معموالً تاخردادماه 
گردشگری داخلی و بین شهری نداریم و تا ابتدای تابستان 

یعنی 5 ماه مسافری نیست.
وی درزمینه تورها و سفرها لغو شده  توضیح داد: تورهای 
نوروزی توسط دفاتر ایران و تورهای داخلی و متولیان کار 
لغو نشده است. شرایط حاکم بر جامعه موجب اضطراب و 
نگرانی مردم شده است تا جانب احتیاط را رعایت کرده و 

تورهای مسافرتی خود را لغو کنند.
● استرداد وجوه پرداختی گردشگران، بدون جریمه 

در صورت لغو سفر
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزارت  گردشگری  معاون 
استان های  ادارات کل  به  بخشنامه ای  طی  صنایع دستی 
تا  جاری  سال  اسفند  اول  از  چنانچه  کرد:  اعالم  کشور 
اطالع ثانوی، گردشگری درخواست انصراف از سفر کند، 
مسافرتی  خدمات  دفاتر  و  گردشگری  تاسیسات  تمام 
بدون اخذجریمه  باید نسبت به استرداد وجوه دریافتی از 

گردشگران اقدام نمایند.
ابالغی به مدیران  کل میراث  ولی تیموری در بخش نامه 
رعایت  کرد:  اعالم  صنایع دستی  و  گردشگری   فرهنگی، 
به  جامعه  روانی  آرامش  و  امنیت  حفظ  و  مردم  حقوق 
ویژه گردشگران، همواره در زمره اولویت های اصلی صنعت 
گردشگری بوده و خوشبختانه فعاالن این صنعت و مدیران 
تاسیسات گردشگری با رعایت اخالق حرفه ای، رضایت مندی 
مسافران و گردشگران را بر سایر ملزومات رجحان می دهند. 

لغو  فرآیند  مذکور  بخشنامه  ادامه  در  معاون گردشگری 
بلیت های سفر را تابع قوانین و مقررات ابالغی از سوی 
دستگاه  ذی ربط )وزارت راه و شهرسازی( اعالم و تاکید 
تبعات  نداشتن پیش بینی دامنه  امکان  به  با توجه  کرد: 
وآثار شرایط موجود، الزم است فعاالن ومدیران تاسیسات 
گردشگری از ایجاد هرگونه تعهد الزام آور برای سفرهای 
اطالع رسانی  ضمن  کرده  خودداری  هموطنان  نوروزی 
وتوجیه دقیق شرایط حاکم در مبدا و مقصدسفر، تمهیدات 
الزم را برای اعمال هرگونه لغو احتمالی و باز پس گرداندن 
ارائه  با  خود  کاری  قراردادهای  در  گردشگران،  وجوه 

کنندگان خدمات گردشگری در داخل وخارج از کشور، 
مدنظر قرار دهند.

●  ابطال بلیت قطار و هواپیمابدون دریافت خسارت
اگر  ابالغیه ای اعالم کرد:  با صدور  وزیر راه و شهرسازی 
یا  قطار  بلیت  کرونا،  ویروس  به  ابتال  ترس  از  مسافران 
هواپیما را لغو کنند، شرکت های ریلی و هواپیمایی حق 

دریافت خسارت کنسلی ندارند.
از  ترس  خاطر  به  مردم  اگر  کرد:  اعالم  اسالمی  محمد 
را  یا هوایی خود  به ویروس کرونا، سفرهای ریلی  ابتالء 
لغو می کنند، نه شرکت های هواپیمایی و نه راه آهن، حق 

دریافت هزینه کنسلی و لغو ندارند.
بلیت های  می توانند  راحتی  به  مردم  اگرچه  افزود:  وی 
خریداری شده را بدون پرداخت هزینه، کنسل کنند، اما 
کسی نباید از این موضوع نگرانی داشته باشد؛ به این معنا 
که اگر مسافران نمی خواهند بلیت خود را کنسل کند، 
می توانند آن را به بلیت اوپن تبدیل کرده و هر زمانی که 

بخواهند، با همان بلیت به سفر بروند.
● آمادگـی گــردشگــری ایران برای جلوگیــری از 

شیوع کرونا 
مسوول دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفر در نشست  
ستاد اجرایی سفر در سخنانی با اشاره به آمادگی تاسیسات 
گردشگری و هتل ها برای جلوگیری از شیوع کرونا گفت: 
در این باره تمهیدات الزم اندیشیده شده و مدیران هتل ها 
و تاسیسات گردشگری و پرسنل این مراکز برای جلوگیری 

از شیوع کرونا آمادگی دارند.
در  کرونا  ویروس  شیوع  به  ادامه  در  محمدی  فریدون 
صنعت  بر  آن  احتمالی  تاثیرات  و  مختلف  استان های 
با  که  هستیم  مطمئن  افزود:  و  کرد  اشاره  گردشگری 
همکاری همه دستگاه ها و بخش دولتی و خصوصی این 
در  کرونا  شیوع  بابت  نگرانی  و  شد  خواهد  رفع  مشکل 

تاسیسات گردشگری نخواهیم داشت.
محمدی هم چنین به آمادگی ستاد خدمات سفر برای 
ارائه خدمات شایسته و پاسخگویی آنالین به مسافران و 
گردشگران خبر داد و گفت: به همین منظور ستاد خدمات 
سفر با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه های عضو از 2۸ 
اسفند ۹۸ تا ۱۶ فروردین ۹۹ در محل سالن خلیج فارس 

معاونت گردشگری تشکیل می شود.
عضو  دستگاه های  نمایندگان  و  مدیران  یادآورشد:  وی 
ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر با حضور در محل 
این ستاد به صورت آنالین و در دو شیفت روز و شب به 
سواالت، انتقادات و شکایات احتمالی مسافران که از طریق 
سامانه ۰۹۶2۹ به این ستاد اعالم می شود، پاسخ می دهند 

و موضوعات را رسیدگی می کنند.
● ایرانی ها پشت مرزها ماندند

حرمت اهلل رفیعی رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی دفاتر 
مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در نامه ای به علی اصغر 
مونسان وزیر میراث فرهنگی نوشت: دفاتر مسافرتی به رغم 
تعطیلی فعالیت ها و زیان های هنگفت، همکاری خود را 
برای رضایت گردشگران که به دلیل حفظ سالمت با توقف 
پروازهای بین المللی برنامه سفر خود را ابطال کردند، انجام 
داده اند. اما متأسفانه با وجود تاکید وزیر راه و شهرسازی 
مبنی بر ابطال بدون جریمه هزینه سفرهای هوایی، زمینی 
این  اجرای  از  هواپیمایی  شرکت های  کماکان  ریلی،  و 

دستورالعمل خودداری می کنند.
دفاتر مسافرتی نیز توان استرداد وجوه دریافتی از مسافران 
هتل های  و  هواپیمایی  شرکت های  همکاری  بدون  را 
هزینه های  از  بخشی  طرفی  از  ندارد.  خارجی  و  داخلی 
سفر شامل ویزا، اقامت در هتل های خارجی یا هزینه بلیت 
پرواز، قطار و اتوبوس های خریداری شده برای سفرهایی 
که مبدا و مقصد آن در خارج از ایران است می شود. اما 
این هزینه ها قابل استرداد به مسافران نیست. در بخشنامه 
معاون گردشگری نیز این موارد مغفول مانده و عماًل دفاتر 
مسافرتی امکان استرداد این هزینه ها را به مسافران ندارند.

العاده  این پیشامدها یکی از نمونه های بارز شرایط فوق 
این  کارشناسی  تدبیر  با  داریم  امید  می شود.  محسوب 

وزارتخانه چنین مشکالتی در اسرع وقت حل شود.
و  راه  وزیر  به اسالمی  نامه ای دیگر  رفیعی در  همچنین 
شهرسازی نوشت: پیرو مصاحبه مطبوعاتی شما و اعالم 
و  داخلی  سفر  بلیت های  جریمه  بدون  استرداد  لزوم 
خارجی تاکنون اقدام عملی از جانب برخی از شرکت های 
هواپیمایی تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی انجام نشده 
است. خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات الزم در این 
زمینه انجام شود چرا که در غیر این صورت زمینه عملی 

اجرای دستور شما وجود نخواهد داشت.
صدور  و  سریع  پیگیری  نیازمند  که  دیگری  مهم  مورد 
آبرومندانه  انتقال  شماست  طرف  از  مقتضی  دستورات 
استانبول،  فرودگاه های  و سریع شهروندانی است که در 
دوبی و… سرگردان و بالتکلیفند و متاسفانه شرکت های 
هواپیمایی برخالف کنوانسیون های بین المللی و قوانین 
مربوطه از انتقال این مسافران به ایران خودداری می کنند 
همین امر باعث شده عزت و حقوق شهروندی هموطنان 

مان در خارج از کشور مورد تعدی قرار گیرد.
● تیر آخر به گردشگری 

ویروس کرونا تیر آخر بر پیکر صنعت گردشگری ایران 
و  آمریکا  تهدید  و  ارز  نرخ  شدن  گران  دیگر  حاال  بود. 
تحریم ها و سقوط هواپیما و لغو تورها به اندازه ویروس 

کرونا اهمیت ندارند.
اوایل سال سیل موجب شد تا خیلی از ایرانی ها به سفر 
باال  از  آژانس های مسافرتی و مسافران  از آن  بعد  نروند. 
و پایین شدن نرخ ارز اظهار نگرانی می کردند و از این که 
ارز مسافرتی در اختیارشان قرار نمی گرفت ناراضی بودند 
و می گفتند که عوارض خروج از کشور خیلی زیاد است 
و چرا به آن مالیات هم اضافه شده است آن هم با وجود 
تهدیدهای آمریکا و تحریم های آن و لغو پروازهایی که به 

واسطه سقوط هواپیمای اوکراینی به وجود آمد.
اما حاال همه این مسائل فراموش شده و آنچه که در آغاز 
سال 2۰2۰ و پایان سال ۹۸ رخ داد، ورود مهمان ناخوانده 
ای به نام کرونا به ایران بود. همان ایرانی که شعار زنده باد 
چین موفق باش ووهان را سر می داد حاال گرفتار همین 
ویروسی شده که معلوم نیست کی از کشورمان خارج شود.

● به سفر نروید
این ویروس که در حال سفر به استان های مختلف کشور 
است باعث شده تا بسیاری از ایرالین های خارجی سفرهای 
خود را به مقصد ایران یک بار دیگر کنسل کنند. ترکیه 
که در زمان حمالت تروریستی همچنان مسافر از ایران 
در  ایرانی ها  واسطه حضور  به  که  می گرفت، گرجستانی 
چند سال اخیر شاهد رشدی در صنعت گردشگری بود؛ 
همگی به همراه ایرالین هایی مانند امارات و… لغو پرواز 
کردند و کشورهای دیگر نیز مانند عراق، کویت، ارمنستان، 
ترکمنستان، تاجیکستان و عمان هم برای سفر ایرانی ها 

محدودیت ایجاد کردند.
پس از شیوع ویروس کرونا توسط مسافران استان قم به سایر 
شهرها و قرنطینه نبودن شهر، هشدار »از سفرهای غیر ضرور 

پرهیز کنید« به هشدار جدی »به سفر نروید« تبدیل شد.
● امیدواری به آینده

آنچه در این میان حائز اهمیت است این که باید همگان 
دست در دست هم داده و عالوه بر رعایت اصول و تاکیدات 
بهداشتی، با آموزش و فرهنگ سازی بتوانیم در مقابله با 
شیوع بیماری و ویروس کرونا موفق و پیروز بیرون آمده و در 
آینده ای نه چندان دور شاهد عادی شدن روال فعالیت ها و 

برنامه ها در تمامی حوزه ها در سراسر کشور باشیم.
بدون شک این مهم تنها با همت و تالش آحاد مردم امکان 
پذیر خواهد بود از این رو باید مصمم و قوی با به کارگیری 
همه ظرفیت ها بیماری و ویروس کرونا را از این مرزو وبوم 

دور کرده وریشه کن و نابود نمائیم.
منابع: ایرنا، مهر

کرونا در جوالن، گردشگری در اغماء!



5

 --- نیم نگاه ---

1398/12/12 - شماره 159

آب ورودی به سدها ۴۰درصد 
کمتر از پارسال

ایرنا - معاون آب و آبفای وزیر نیرو در یکی از شبکه 
های اجتماعی با انتشار نقشه پراکندگی بارش ها در کشور 
نوشت: ورودی آب به سدها از ابتدای سال آبی جاری ) مهر 

۹۸( تاکنون، نسبت به پارسال ۴۰درصد کمتر است.
خود  اینستاگرام  صفحه  در  خامسی«  زاده  تقی  »قاسم 
نوشت: روزهای گذشته برف درگیالن و آذربایجان توانست 
کند،  راجبران  استان ها  این  در  بارش  کمبود  حدودی  تا 
به  نسبت  استان کشوربین ۱۹تا 55 درصد  اما هنوز 2۰ 
سال گذشته کاهش بارندگی دارند.وی اضافه کرد:مدل های 
هواشناسی معتبرجهان نشان می دهدکه از روز پنجشنبه 
باردیگردر همه استان هابه جز کرمان، هرمزگان و سیستان و 

بلوچستان بارندگی خواهیم داشت.
معاون وزیر نیرو نوشت: وزیرراه و شهرسازی درجلسه شورای 
عالی شهرسازی از این که مردم به هشدارها در روزهای 
برفی و بحرانی توجه نمی کنند، متعجب بود و گفت:هفته 
گذشته گویی هرچه بیشتر اخطار داده شد، تعداد ورودی 

خودرو از عوارضی رشت باالتر رفت.
این کم توجهی  تقی زاده خامسی اضافه کرد:هرچند در 
انتشار اخبارنادرست در فضای مجازی و بی  به اخطارها، 
اما  دارد،  نقش جدی  رسمی  رسانه های  به  توجهی مردم 

نحوه اطالع رسانی نیز بی تاثیر نیست.
وی نوشت: تلفن همراه که اکنون در دسترس عموم است 
باید به هنگام بحران بکارگرفته شودتا مردم در نقاط دور 
دست کشور نیز از بحران مطلع شوند.پیامک های کوتاه، 
و خطر  بارندگی، کوالک  اخطار  مورد  در  قاطع  و  واضح 
پیش  موارد  در  رسانی  اطالع  ابزار  ترین  مهم  باید  سیل 

از بحران باشد.

تهیه تصاویر هوایی ۱۲.۵ میلیون 
هکتار اراضی کشاورزی

 
ایرنا - رییس سازمان امور اراضی کشور گفت: طی 
توافقی با سازمان نقشه برداری و جغرافیای کشور، تصاویر 
هوایی )کاداستر( 22.5 میلیون هکتار از اراضی کشور تهیه 
شده که از این میزان ۱2.5 میلیون هکتار مربوط به اراضی 

کشاورزی است.
با بیان این که اجرای قانون کاداستر  » علیرضا اورنگی« 
اراضی کشاورزی )مستثنیات مردم( در سال ۹۳ در مجلس 
طرح  این  در  افزود:  شد  ابالغ  و  تصویب  اسالمی  شورای 
سازمان امور اراضی کشور متولی کاداستر اراضی کشاورزی 
)مستثنیات( و  سازمان جنگل، مراتع و آبخیزداری متولی 

اراضی ملی شد.
وی اظهارداشت: طبق قانون تهیه نقشه کاداستری برای 
اراضی ملی و مستثنیات باید منجر به صدور سند از سوی 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور شود که به همین منظور 
باید نقشه های یک دو هزارم از تک تک قطعات مالکین 

تهیه و برای ثبت و صدور سند به این سازمان ارسال شود.
دولت  که  این  بیان  با  اراضی کشور   امور  رییس سازمان 
 ( کاداستر  موضوع  ششم،  برنامه  پایان  تا  است  موظف 
تهیه تصاویر هوایی  و  تولید نقشه ( اراضی کشاورزی ) 
مستثنیات مردم( را به اتمام برساند گفت:تاکنون برای  ۶ 
میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی و مستثنیات 
عکس های ارتوفتو تهیه شده است.ارتوفتو به معنی عملیات 

قائم سازی تصاویر هوایی نسبت به زمین است.
رییس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد: همچنین 
۴.۳ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی در قالب 2۰۳  قرار 
داد با مجموعه مهندسان مشاور دارای صالحیت سازمان 
کرد:  اضافه  است.وی  شده  قرارداد  عقد  بودجه  و  برنامه 
نقشه هوایی  ۴.۳ میلیون هکتار از اراضی کشاورزری تهیه 
شده که از این میزان 2.7 میلیون هکتار اراضی کشاورزی 
خارج از دریاچه ارومیه و حدود ۶۰۰ هزار هکتار در حوزه 

دریاچه است.
اورنگی گفت: از این میزان اراضی حدود دو میلیون هکتار 
نقشه با مختصات یک دو هزارم با اطالعات توصیفی، نام 
و  مشخصات بهره بردار و نوع کاربری و... به سازمان ثبت 
اسناد و امالک کشور جهت جانمایی و صدور سند ارسال 
شده که تاکنون ۱.۳  میلیون هکتار آن در سامانه سازمان 
ثبت اسناد جانمایی شده است و مابقی باید رفع ایراد شود.
این مقام مسوول مرحله بعدی اراضی کشاورزی را صدور 
سند عنوان کرد و افزود: یکی از مشکالت در اجرای این 
طرح تامین منابع مالی است که در صورت تامین به موقع 

این امر، تا پایان برنامه ششم توسعه محقق می شود.

مهدی رجایی شهردار لنگرود خبر داد؛

بهمن کامکارسخنگوی شورای شهر لنگرودبا اشاره به این 
که شهرداری و شورای شهر همواره در کنار مردم است، 
اظهار کرد: از چند روز گذشته تاکنون کارکنان شهرداری در 
حال ضدعفونی کردن و گندزدایی محیط اداری شهرداری و 

اماکن عمومی شهر هستند.
وی با بیان این که گندزدایی توسط پرسنل شهرداری با 
دقت و وسواس صورت می گیرد، گفت: تمام توان پرسنل 
به صورت شبانه روزی است و شهردار و اعضای شورای شهر 

نیز پای کار هستند.
سخنگوی شورای شهر لنگرود ضمن تقدیر از همه پرستاران، 
پزشکان و متولیان امر بهداشت و درمان، گفت: ولی در طول 
هفت روز گذشته شاهد استرس در بین مردم ناشی از شیوع 
ویروس کرونا هستیم. وی تصریح کرد: به  عنوان نمایندگان 
مردم در شورای شهر از نماینده مردم لنگرود در مجلس 

طی تماس تلفنی نیز درخواست ورود به این موضوع و طلب 
کمک برای دریافت تجهیزات از پایتخت کردیم.

کامکار با بیان این که از مردم درخواست می شود توصیه های 
افزود: در صورت عدم رعایت  بهداشتی را جدی بگیرند، 
شهروندان به توصیه های بهداشت فردی، طبیعی است که 

احتمال تلفات کرونا زیاد خواهد شد و همه در این مرحله از 
شرایط کشور مسوولیم.

وی با بیان این که نقش وزارت بهداشت در این شرایط تنها 
نصیحت و ارشاد نیست، گفت: با توجه به وضعیت رو به 
بحران جامعه، این اقدامات قطره چکانی جوابگو نیست و از 
وزارت بهداشت و ادارات زیرمجموعه انتظار بیشتری می رود.

سخنگوی شورای شهر لنگرود با بیان این که همه مسوولین 
شهرستان در شرایط حاضر باید پای کار بوده و صرفاً تشکیل 
جلسه فایده برای مردم نداردو کمک به مهار ویروس کرونا 
نمی کند، افزود: از فرماندار و به ویژه مسوولین بهداشت و 
درمان شهرستان لنگرود توقع می رود کمیته فنی بهداشت 
شهرستان لنگرود فوراً و هرروز تشکیل شده و از ظرفیت 
همه نهادها و ادارات و افراد مردمی متخصص توانمند جهت 

پیشگیری به صورت جهادی بهره گیری شود.

برای  الزم  اقدامات  گفت:  لنگرود  شهردار  رجایی  مهدی 
کرونا  به  شهرداری  زحمتکش  پاکبانان  ابتالی  از  جلوگیری 
ویروس صورت گرفته است. رجایی افزود: امیدواریم بتوانیم با 

این اقدامات سالمت کارگران زحمتکش خود را حفظ کنیم.
به  روز  هر  خدماتی  و  اداری  اماکن  کلیه  کرد:  تصریح  وی 

شیوه های توصیه شده ضدعفونی می شود.

مهدی رجایی یادآور شد: برای سالمت متقاضیان، مواد ضد 
عفونی کننده در مکان هایی جهت استفاده قرار گرفته و ارتباط 

مراجعین با پرونده های اداری را به صفر رساندیم.
شهردار لنگرود با بیان این که به ناوگان حمل و نقل عمومی 
توصیه های الزم بهداشتی صورت گرفته، افزود: با افرادی که در 

این مورد کم توجهی کنند قطعا برخورد خواهد شد.

■■ چالش شرکت ها
اول  مساله  داد:  توضیح  زمینه  این  در  فرابورس  معاون 
باال  بانکی  نظام  نرخ سپرده در  مادامی که  و  نرخ است 
باال خواهد  نیز  بازار سرمایه  در  موجود  اوراق  در  باشد، 
بود و این چالشی برای شرکت هایی است که می خواهند 
از طریق این اوراق تأمین مالی کنند. از سوی دیگر در 
سیستم بانکی معموالً با وثیقه گذاری و به واسطه اعتباری 
وام  دریافت  پروسه  دارند،  صاحب نام  شرکت های  که 
شرکت ها  اگر  سرمایه  بازار  در  اما  است  ساده تر  بانکی 
مالی  انتشار چند دوره صورت  به  نباشند، ملزم  بورسی 
حسابرسی شده، تهیه گزارش توجیهی، حضور بازارگردان 
به  نسبت  که  هستند  و…  پذیره نویسی  متعهد  و 
وثیقه گذاری، فرایند پیچیده تری است.وی با اشاره به این 
که در بین مجوزهایی که سازمان بورس و اوراق بهادار در 
سال ۹7 و ده ماهه اول ۹۸ برای اوراق صادر کرده است، 
۴۳ هزار میلیارد تومان مربوط به اسناد خزانه اسالمی، 
5,۴۰۰ میلیارد تومان سلف موازی استاندارد و ۱۹ هزار 
افزود:  است،  بوده  منفعت  اوراق  تومان  میلیارد  و ۳۰۰ 
شده،  ارائه  که  مجوزی  تومان  میلیارد  هزار   75 کل  از 
۶۸ هزار میلیارد تومان مربوط به اوراق دولتی، ۴,۱۰۰ 
میلیارد تومان مربوط به شهرداری ها و مابقی مربوط به 
گفته  به  است.  بوده  خصوصی  بخش  یا  شرکتی  اوراق 
معاون پذیرش و بازارپژوهی فرابورس، ارزش بازار بورس 
و فرابورس در پایان دی ماه سال جاری ۱۹۰۰ هزار هزار 

میلیارد تومان بوده است.

■■ تأمین مالی جمعی مبتنی بر اعتماد است
معاون پذیرش و بازارپژوهی فرابورس در بخش دیگری از 
این پنل که در جریان »نخستین همایش مالی ایران با 
محوریت تأمین مالی« برگزار شد، به بحث تأمین مالی 
جمعی پرداخت و گفت: کراودفاندینگ به معنی مشارکت 
عمومی در جمع آوری سرمایه برای حمایت از طرح هاست 
و مبتنی بر اعتماد است. این روش برای تأمین مالی امور 
اعتبار فرد  به  این صورت که  به  به کار می رود  نوآورانه 
نوآور، فراخوانی برای تأمین وجوه برای پیشبرد یک طرح 

مشخص منتشر می شود.
را  کراودفاندینگ  روش های  انواع  ادامه  در  غالمعلی پور 
توضیح داد و گفت: در مدل اهدا، انتظار بازگشت سرمایه 
وجود ندارد برای مثال به منظور خرید دستگاه تصویربرداری 
برای یک مؤسسه خیریه یا بیمارستان، فراخوان برای تأمین 
وجوه منتشر می شود، اما در مدل هایی همچون مبتنی بر 

وام، وجوهی تأمین می شود اما در ازای آن سرمایه گذاران 
منتظر بازده هستند که می تواند در قالب وام باشد.

■■ مدل مبتنی بر مشارکت
به گفته وی، در کشور ما برای مدل مبتنی بر مشارکت از 
سوی سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز صادر شده است و 
در این مدل استارت آپ که حتماً باید شخص حقوقی باشد، 

برای تجاری سازی ایده خود فراخوان منتشر می کند.
معاون پذیرش و بازارپژوهی فرابورس با بیان این که کارگروه 
ارزیابی تأمین مالی جمعی در فرابورس تشکیل شده که 
مشابه با هیأت پذیرش در بورس ها عمل می کند، گفت: این 
کارگروه، پلتفرم ها یا سکوها را ارزیابی کرده و سپس برای 
آنان مجوز ارائه می کند که در مرحله بعد پلتفرم ها مجوز را 

می گیرند و طرح ها در آن جا لیست می شود.
اخذ  برای  که  بین سکوهایی  از  پور،  غالمعلی  گفته  به 
ارائه کرده اند، 5 مورد  را  فعالیت درخواست خود  مجوز 
موافقت اصولی گرفته اند که بعد از گرفتن مجوز فعالیت، 
می توانند سکوی خود را معرفی کنند تا کسانی که نیاز 
به تأمین مالی طرح های خود دارند به آنان مراجعه کنند.

■■ تأمین مالی جمعی
وی در نهایت به یکی از ظرفیت هایی که در دستورالعمل 
تأمین مالی جمعی در نظر گرفته شده اشاره کرد و گفت: 
طبق این دستورالعمل الزم است در کنار هر کدام از سکوها 
یک نهاد مالی اعم از شرکت مشاوره سرمایه گذاری، تأمین 
سرمایه و… تحت نظارت بازار سرمایه در قالب یک قرارداد 
قرار داشته باشد تا کمک و مشاوره فنی در ارزیابی طرح ها 

ارائه کنند و رعایت قوانین و مقررات را یادآور شوند.

تمهیدات شهرداری لنگرود برای مقابله با کرونا
] از تامین سالمت کارگران تا ضدعفونی کردن اماکن[

معیار -- گیالن -- مهدیه رزاقی لنگرود ی

گندزدایی توسط پرسنل شهرداری با دقت و وسواس صورت می گیرد

معاون مدیرعامل فرابورس خبر داد:

حجم ۱۶.۹ هزار میلیاردتومانی اسناد خزانه

■  اراده محکم نیروهای جان بر کف ستاد بحران شهرداری لنگرود در مقابله با انتشار ویروس کرونا  ■

ادامه از صفحه1: 
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در ادامه  سخن در زمینه انواع رسانه های تبلیغاتی در 
این قسمت به رسانه های رادیو ، مطبوعات ، اینترنت و فضای 

مجازی نیز به اختصار می پردازیم 
● رادیو : بعد از تلویزیون رادیو به عنوان یکی از قدیمی ترین 
رسانه های موجود جهان نیز رسانه ای پرشنونده شناخته می 
شود  که در روزگاری که تلوزیون وجود نداشت تمام توجه 
مردم عادی به آن معطوف بود و هنوز هم مخاطبان زیادی 
دارد. رادیو با قابلیت سیار بودن و هم چنین ارتباط و درگیری 
بیشتر با مخاطبان )در رادیو ارتباط با شنوندگان و تماس 
تلفنی و درخواست های تلفنی بسیار بیشتر رخ می دهد( رسانه  
ای منحصر به فرد است. شرایطی که رادیو ایجاد می کند بسیار 
صمیمانه است و در ارتباط موثر بسیار سریع عمل می کند. 
کسب و کارها در کمپین های تبلیغاتی خود می توانند همان 
تبلیغ تلویزیونی خود را استفاده کنند و با پخش موسیقی 
متن آن از امکان تبلیغات بهره برند چرا که این مزیت را 
ایجاد می کند که مصرف کنندگان با شنیدن صدای این نوع  
تبلیغات ، تصویر آن را در ذهن خود تداعی کنند و اثرگذاری 
مطلوبی روی آن ها دارد. این ویژگی در بازاریابی یکپارچه که 

پیشتر از آن صحبت کرده بودیم خیلی به کار می آید.
● رسانه های مکتوب: پس از دو رسانه پرقدرت رادیو وتلویزیون 
یا همان صدا و سیما، مطبوعات و نشریات از گذشته های نه چندان 
دور بزرگترین حجم تبلیغات را در خود داشته اند به ویژه آن که 
در مقایسه با رادیو وتلویزیون  فعالیت تبلیغاتی در آن ها بسیار کم 

هزینه تر است.
 در بازاریابی در رسانه های مکتوب باید به نکات و اصول اولیه 
آن توجه داشت. یکی از مهمترین فاکتورها رنگ است. بدیهی 
است تبلیغات رنگی با رنگ های جذاب نسبت به تبلیغات سیاه 
و سفید جذابترند مگر آن که تبلیغات سیاه و سفید به محتوا 
و پیام آن مرتبط باشد. یکی از مزایای اولیه که این روش به 
همراه دارد دوام و عمر مفید باالی آن است که مشتریان بالقوه 
فرصت مناسبی دارند تا تبلیغات را بررسی کنند و کامل و با 
دقت بخوانند. یکی دیگر از مزیت های رسانه های مکتوب وجود 
دسته بندی دقیق آن هاست و این امکان را به وجود می آورد تا 
طراحان کمپین تبلیغاتی دقت و برنامه ریزی مناسبی داشته 
باشند تا محتوای تبلیغاتی مطابق با سلیقه خوانندگان ایجاد 
کنند. تبلیغ در بعضی از این مجالت می تواند به پرستیژ برند 
کمک کند. عالوه بر این، عنصر تبلیغات در رسانه های محلی 
نیز یکی از مزیت هایی است که ایجاد می شود و سیستم 
بازاریابی را دقیق تر و بهتر می سازد.نکته مهمی که در تبلیغات 
در رسانه های مکتوب باید به آن ها توجه کرد تیراژ تعهد شده 
و تیراژ واقعی نشریات است، نشریات عموما کمتر از آنچه ادعا 
می کنند تیراژ دارند. به همین دلیل الزم است کسب و کارها از 

تیراژ واقعی نشریات مطلع شوند.
● اینترنت: اینترنت گسترده ترین بستر ارتباطات بازاریابی 
در جهان است و هر لحظه سلطه اش به عنوان رسانه غالب 

بازاریابی، بیشتر از قبل تثبیت می شود. 
رسانه های برپایه اینترنت و به صورت آنالین با هدفمندی 
باال و  اثر بخشی  مناسب تر، جهانی بودن، هزینه منطقی، 
قابلیت آنالیز، این امکان را فراهم آورده تا از تبلیغات به صورت 
گسترده تر و بهینه تر استفاده گردد. از انواع تبلیغات اینترنتی 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
● بنرهای تبلیغاتی اینترنتی : بنرهای تبلیغاتی اینترنتی  
درواقع تبلیغات در وبسایت های پربازدید است که براساس 
پرداخت به ازای هر کلیک فروخته می شوند یا به صورت مدت 
دار اجاره در نظر گرفته می شود. باید در نظر داشت تبلیغات 
باید در جایی از وبسایت باشد که امکان دید بیشتری داشته 
باشد و در این قسمت بنر هرچه بزرگتر باشد اثرگذارتر خواهد 
بود. به همخوانی تبلیغات با قسمت قرارگیری آن توجه داشته 
باشید و سعی کنید از پیام های محرک به انجام عمل خاص 

مانند »همین حاال خرید کنید کاربران را جذب نمایید.
 SEM SEM Search( بازاریابی موتورهای جستجو ●
Engine Marketing( : در اجرای کمپین های تبلیغاتی 
آنالین مهمترین جایی که باید دیده شوید در موتورهای 
جستجوست چون متداول ترین راه های کاربران عادی برای 
یافتن اطالعات محصول مورد نظر خود است. در حال حاضر 
شرکت گوگل به عنوان پرطرفدارترین موتور جستجو ابزار 
تبلیغات Google AdWords را پدید آورده که امروزه 
جذابیت زیادی پیدا کرده است و کاربر با توجه به کلیکی که 
از طریق تبلیغات گوگل دریافت می کند بهای آن را می پردازد. 
گرچه موتورهای جستجوی قوی دیگری هم در این زمینه به 

طورجدی فعالیت دارند.
ادامه دارد...

"احمدشاملو"
]رود قصیده ی بامدادی را... آیدا، درخت، 

خنجر و خاطره[
رود

قصیده ی بامدادی را
در دلتای شب
مکرر می کند

و روز
از آخرین نفس شب پرانتظار

آغاز می شود.
و اکنون سپیده دمی که شعله ی چراغ مرا

در طاقچه بی رنگ می کند
تا مرغکان بومی ی رنگ را

در بوته های قالی از سکوت خواب برانگیزد،
پنداری آفتابی است

که به آشتی
در خون من طالع می شود.

□
اینک محراب مذهب جاودانی که در آن

عابد و معبود و عبادت و معبد
جلوه ای یکسان دارند:

بنده پرستش خدای می کند
هم از آن گونه

که خدای
بنده را.

همه ی برگ و بهار
در سر انگشتان توست.

هوای گسترده
در نقره ی انگشتانت می سوزد

و زاللی ی چشمه ساران
از باران و خورشید تو سیراب می شود.

□
زیباترین حرفت را بگو

شکنجه ی پنهان سکوتت را آشکار کن
و هراس مدار از آن که بگویند

ترانه ای بیهوده می خوانید.

چراکه ترانه ی ما
ترانه ی بیهودگی نیست

چرا که عشق
حرفی بیهوده نیست.

حتی بگذار آفتاب نیز برنیاید
به خاطر فردای ما

اگر
بر ماش منتی است؛

چرا که عشق
خود فرداست

خود همیشه است.
□

بیشترین عشق جهان را به سوی تو می آورم
از معبر فریادها و حماسه ها.

چرا که هیچ چیز در کنار من
از تو عظیم تر نبوده است

که قلب ات
چون پروانه ای

ظریف و کوچک و عاشق است.
ای معشوقی که سرشار از زنانگی هستی

و به جنسیت خود غره ای
به خاطر عشقت!-

ای صبور! ای پرستار!
ای مومن!

پیروزی ی تو میوه ی حقیقت توست.
رگبارها و برف را

توفان و آفتاب آتش بیز را
به تحمل و صبر

شکستی.
باش تا میوه ی غرورت برسد.

ای زنی که صبحانه ی خورشید در پیراهن 
توست،

پیروزی ی عشق نصیب تو باد!
□

از برای تو، مفهومی نیست
نه لحظه ای:

پروانه ئی ست که بال می زند
یا رودخانه ای که در گذر است. 

هیچ چیز تکرار نمی شود
و عمر به پایان می رسد:

پروانه
بر شکوفه ای نشست

و رود به دریا پیوست.
از برای تو، مفهومی نیست

نه لحظه ای:
پروانه ئی ست که بال می زند

یا رودخانه ای که در گذر است. 
هیچ چیز تکرار نمی شود
و عمر به پایان می رسد:

پروانه
بر شکوفه ای نشست

و رود به دریا پیوست.

"سهراب سپهری"
] پرهای زمزمه -- حجم سبز[

مانده تا برف زمین آب شود.
مانده تا بسته شود این همه نیلوفر وارونه چتر.

ناتمام است درخت.
زیر برف است تمنای شنا کردن کاغذ در باد

و فروغ تر چشم حشرات
و طلوع سر غوک از افق درک حیات.

مانده تا سینی ما پر شود از صحبت سنبوسه و عید.
در هوایی که نه افزایش یک ساقه طنینی دارد
و نه آواز پری می رسد از روزن منظومه برف

تشنه زمزمه ام.
مانده تا مرغ سرچینه هذیانی اسفند صدا بردارد.

پس چه باید بکنم
من که در لخت ترین موسم بی چهچه سال

تشنه زمزمه ام؟
بهتر آن است که برخیزیم

رنگ را بردارم
روی تنهایی خود نقشه مرغی بکشم.

وغ فرخزاد" "فر
] تنهایِی ماه -- تولدی دیگر[

در تمام طول تاریکی
سیرسیرک ها فریاد زدند :

) ماه، ای ماه بزرگ  ... (
در تمام طول تاریکی

شاخه ها با آن دستان دراز
که از آن ها آهی شهوتناک

سوی باال می رفت
و نسیم تسلیم

به فرامین خدایانی نشناخته و مرموز
و هزاران َنَفس پنهان ، در زندگیِ  مخفی خاک

و در آن دایره سیار نورانی، شبتاب
دقدقه در سقف چوبین

لیلی در پرده
غوک ها در مرداب

همه با هم  ، همه با هم یکریز
تا سپیده دم فریاد زدند:

) ماه ، ای ماه بزرگ ... (
در تمام طول تاریکی

ماه در مهتابی شعله کشید
ماه

دل تنهای شب خود بود
داشت در بغض طالیی رنگش می ترکید

کافه شهرحمید مزرعه

لحطاتی با شعربه انتخاب نیما موسوی

بخش چهاردهم
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فلسفه و تراژدی فریدریش نیچه)۳(
او در ادامه استنباط می کند که چنین تلفیق ظریفی در 
باستان  یونان  تراژدی نویسان  دوره  از  دراماتیک  هنرهای 
بازنماینده  آپولون  این جا  تاکنون شکل نگرفته است. در 
هماهنگی، تکامل، شفافیت و منطق است؛ در حالی که 
دیونوسوس در سویی دیگر بازنماینده بی نظمی، مستی، 
عواطف، خلسه ها و جذبه های بشری است. نیچه برای بیان 
تفکر خویش از این دو نیروی متقابل استفاده می کند چون 
و  از یک سو، و جهان شور، حرارت  و نظم  جهان ذهن 
بی نظمی و هرج و مرج از سوی دیگر، پایه های بنیادین 
جهانی  اپولونی  می دادند. طرف  شکل  را  یونانی  فرهنگ 
رویاگونه و مملو از توهمات است و طرِف دیونوسی حالتی 
و  مرزها  زدن  کنار  و  غرایز  آزادی  که  سرمستانه،  است 
محدودیت ها را بازنمایی می کند. در این فاز دیونوسی انسان 
هم چون یک ساتیر ظاهر می گردد. او بازنماینده وحشت 
ناشی از اضمحالل اصل تشخص و در عین حال تصویرگر 
نتیجه ای  این اضمحالل لذت می برد.  از  کسی است که 
بازنمایی  می شود،  حاصل  فلسفی  بنیان  دو  این  از  که 
شرایط شناختی و ادراکی ای است که از طریق عوالم هنر 
خود را به عنوان قدرت طبیعت در انسان متجلی می سازد.

دل  در  دیونوسی  و  آپولونی  تقابالت  از  حاصل  نتیجه 
قهرمان  می شود:  آشکار  تراژدی  تعامالت  و  کشمکش ها 
تراژیک درام یا همان شخصیت اول داستان، در تالش است 
تا سرنوشت پرآشوب و نامتعادل )وجه دیونوسِی هستی 
او(  هستی  آپولونِی  )وجه  انتظام  و  تعادل  را  خویش  او( 
ببخشد؛ هر چند در نهایت ناکام از دنیا می رود. مانند آنچه 
روشنفکر  از یک  نمونه ای  عنوان  در شخصیت هملت به 
می بینیم که اراده تصمیم گیری ندارد، از همین رو برنهادی 
زنده از یک انسان عملگرا می تواند به شمار رود. نیچه چنین 
استنباط می کند که یک شخصیت دیونوسی در نهایت به 
این درک می رسد که اعمال او توان ایجاِد تغییر در تعادل 
جاودانه موجود در هستی را ندارند، و همین حقیقت او را 
آن چنان دلزده و رنجور می سازد که توان انجام هرگونه 
عملی در کلیت آن از او سلب می شود. هملت در این دسته 

قرار می گیرد. او به واسطه شخصیت، روح در داستان به 
حقایق فراطبیعی نظر کرده، او به معرفت صحیح دست 
توان  او  اعمال  از  یافته  است و می داند که در هیچ  یک 
تغییر آن موجود نیست. این نوع تراژدی برای مخاطبان 
درام زمینه درک جوهره ای پنهان را که نیچه آن را یگانگی 
نخستینی می نامد و خود باعث احیای طبیعت دیونوسی 
می گردد، فراهم می آورد. نیچه این یگانگی نخستینی را 
همچون فزونی نیروها، و تجربه سرشاری و غنای حاصل 
این جا هم  در  تعریف می کند. حاالت سودایی  از سودا 
به عنوان عاملی تعیین کننده در  چون یک سرمستی و 
شکل گیری شرایط فیزیولوژیکی که فرد را قادر به آفرینش 
هنری می کند، ظاهر می شود. برانگیختگی ای که در چنین 
حاالتی به فرد دست می دهد، میل و اراده هنری را در او 

فزونی می بخشد.
در این حالت شخص هر چیزی را خارج از سرشاری درونی 
خویش، غنا می بخشد، هر آنچه را که می نگرد، هر آنچه را 

که بیرون از خویش اراده می کند، در نظرش گسترش یافته، 
قدرتمند، استوار و سرشار از نیرو جلوه گر می شود. فرد در 
این وضعیت چیزها را دچار استحاله و تغییر می کند، تا 
آن جا که به آیینه قدرت او در بیرون بدل می شوند - آن 
چنان که گویی آن ها بازتاب هایی از تمامیت او هستند. 
انتظار می رود که این فرایند به تمامیتی که همان، هنر 

است، منتج شود.
سوفوکل  و  آیسخولوس  آثار  در  که  است  مصمم  نیچه 
را  تراژدی  و ظهور حقیقی  هنری  آفرینش  اوج  می توان 
مشاهده کرد. به زعم او، از دوران اوریپید است که شاهد 
اوریپید  استفاده  به  نیچه  هستیم.  تنزل تراژدی  شروع 
تراژدی هایش  در  سقراطی  اخالق گرایی  و  عقل گرایی  از 
انتقاد وارد می کند و بیان می دارد که اضافه کردن اخالق و 
عقل، تراژدی را از بنیان های اصلی خود دور می کند و آن 
تعادل استواری را که میان عناصر دیونوسی و آپولونی در 
آن شکل گرفته  است، برهم می زند، سقراط تا آن اندازه 
بر منطق تاکید می کرد که ارزش اسطوره و رنج بردن را 
به حوزه های معارف بشری بسط و تقلیل داد. افالطون نیز 
این خط مشی را در دیالوگ های خویش ادامه داد که خود 
باعث شد دنیای مدرن میراث دار منطقی شود که به قیمت 
چشم پوشی از انگیختارهایی که تنها در دل انشقاق موجود 
میان عناصر دیونوسی و آپولونی یافت می شود، به دست 
نتیجه گیری  این  به  را  نیچه  موارد،  این  تمام  آمده است. 
می رساند که فرهنگ اروپایی از زمان سقراط تنها جلوه ای 
آپولونی داشته و از همین رو در سطحی نازل و ناسالم به 
حیات خود ادامه داده است. نیچه هم چنین بر این نکته 
تاکید دارد که وجه دیونوسی بدون چاشنی آپولونی فاقد 
ساختاری شایسته برای به وجود آوردن هنری منسجم 
خواهد بود، و وجه آپولونی نیز بدون چاشنی دیونوسی از 
شور و وجدی ضروری در بطن خویش بی نصیب خواهد 
ماند. تنها با محقق شدن تعادلی زیبا و ظریف، یعنی تعامل 
متقابل این نیروها است که شاهد ظهور هنری اصیل که 

همانا بازنماینده ی تراژدی واقعی یونانی است

تبلیغات و رسانه 
]بخش چهارم[

      غالمرضاعلمشاهی 
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محاصره خودروی توریست ها 
توسط شیر ها

ویدئویی که به تازگی در فضای مجازی به ویدئویی 
گردشگران  خودروی  محاصره  است  شده  تبدیل  داغ 
ویدئوی منتشر  به تصویر می کشد. در  را  توسط شیرها 
خودروی  یک  که  حالی  در  شیر  سه  کم  دست  شده 
حامل گردشگران را احاطه کرده اند دیده می شوند. این 
ویدئو نشان می دهد این شیرها با قرار گرفتن در مقابل 

خودروهای گردشگران آن ها را وادار به توقف می کنند.
لحظاتی بعد یکی از شیرها به باالی سقف خودرو پریده 
و صحنه ای دلهره آور را برای گردشگرانی که داخل آن 
ویدئو مشاهده می شود که  این  هستند رقم می زند. در 
تا  می کند  تالش  خود  های  پنجه  کمک  با  حیوان  این 
شیشه خودروی جیپ را بشکند. این در حالی است که 
سایر شیرها در اطراف خودرو دیده می شوند. لحظاتی 
بعد راننده جیپ به آرامی و بدون تحریک شیرها، خودرو 
را به عقب رانده و شیری که روی سقف ماشین ایستاده 

مجبور به پریدن به پایین می شود. 
تعدادی از گردشگرانی که از پشت دیوار فلزی نظاره گر 
این صحنه بودند این ویدئو را تهیه کردند. این اتفاق در 
پارک حیات وحشی در "هارتبیسپورت" کشور آفریقای 
جنوبی رخ داد. خوشبختانه در این حادثه به هیچ یک از 

گردشگران آسیبی وارد نشد.
این  در  وحش  حیات  این  کل  مدیر  الکوک"،  "آندره 
باره گفت:»سه قالده شیر جوان  نر در تالش بودند تا از 
نزدیک با خودروها رو به رو شوند. به همین دلیل یکی از 

آنها به باالی سقف خودرو پرید.«
این ویدئو پس از انتشار به ویدئویی داغ تبدیل شد. این 
صدها  و  داشته  بیننده   ۱2۰۰۰ از  بیش  تاکنون  ویدئو 
کامنت دریافت کرده است. یکی از کاربران در کامنتی 
نوشت:»این چه ایمنی ای است؟ اگر این شیرها موفق به 
بود  ممکن  اتفاقی  چه  می شدند  خودرو  درب  بازکردن 

رخ دهد؟«
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جواب شماره قبل

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

امروز با سر و صدای مامان، بابام از خواب پریدم
رفتم بیرون می پرسم چی شده !

بابام میگه؛ من دیشب خواب دیدم یه زن دیگه گرفتم، 
واسه مامانت تعریف کردم.

اونم گیر داده باید همین االن بخوابی و طالقش بدی!!!

**********

اگه گفتین وقتی برنج با آب می خورین چی بهش می گن 
...؟؟

.

.
می گن... واترپلو...

خداییش از این همه اطالعاتی که در اختیارتون می ذارم 
استفاده کنین به دردتون می خوره!!

 **********

دیشب برق رفت، بابام گفت؛ پاشو یه شمع روشن کن

گفتم؛ نمیخواد وجودت خودش نوره،
.
.

یهو دیدم یه دمپایی پرت کرد طرفم و گفت؛ الیک، خوشم 
اومد

**********

 مرد با کنایه به زن گفت ؛چرا زنها در هر کاری کمتر از 
مردها موفق می شوند؟

زن در جواب گفت؛ برای این که خانم ها خودشان زن 
ندارند تا در کارها کمکشان کند...

-- آخه چرا با این موجودات حاضر جواب بحث می کنید!

**********

یه بارم بابام کنتور گاز رو دستکاری کرد،
.
.
.

روزی ۱۳۰۰ تومن اداره گاز باید به ما پول می داد!

**********

امروز یه پشه یه ربع بی حرکت نشسته بود رو میز ناهار 
خوری

.
منم سریع زدم لهش کردم!!

بعد از چن دقیقه یه پشه دیگه اومد باال سرم گفت؛ بی 

وجدان اون معلول بود...

المصب، داغون شدم با حرفش!

**********

پسرها بعد ۱۰ دقیقه به تفاهم می رسند که روز جمعه 
برای تفریح کجا برن

.

.
دخترها بعد ۴ ساعت بحث ،تفریحشون لغو میشه چون 

الهه به نسترن گفت :خرس

********** 
دنبال نیمه گمشدتون نگردید بعضی هام مثل ما لنگه به 

لنگه آفریده شدن!
.
.

یعنی همون بعضیام مثل من لنگه ندارن...

**********

افسر: خانم شما با سرعت غیر مجاز رانندگی می کردید.
.

االن  معلم هستم  من  برم،  بذارید  می کنم  زن: خواهش 
کالسم دیر میشه

.
افسر: معلم؟ یه عمر منتظر این روز بودم، حاال شروع کن 
هزار بار بنویس “من دیگه با سرعت غیر مجاز رانندگی 

نمی کنم"

**********

دقت کردین
.
.
.

یک  نیمکت  و  میز  با  کالس  بچه های  اوقات  بعضی 
آهنگ هایی میسازن که بتهوون که سهله بابای بتهوونم 

نمی تونه اونا رو بسازه!

**********

 سر ناهار دستم خورد به بطری آب همش ریخت تو غذای 
بابام.

.
هر کی بود یه چک میخوابوند زیر گوش بچه ش.....

ولی بابام منونزد....
.

.

.
بشقابشو با بشقابم عوض کرد....!!!

**********

 یه جوری میگین کواال فقط میخوره و میخوابه انگار مثال 
گوسفند 5 صبح بیدار میشه یه چایی تلخ میخوره تا شب 

میره سر دکل نفت...

**********

روال دعوا تو مدرسه تو دهه شصت به این شکل بود که؛
.

اول همدیگه روحسابی می زدیم تا ناظم میومد جدامون 
می کرد.

.
بعد، ناظم تک تکمون رو حسابی میزد، ما ناظم رو جدا 

می کردیم...

بعد، زنگ میزد باباهامون میومدند، اون ها هم حسابی ما رو 
میزدند، ناظم جدامون می کرد...!!،

**********

یک عدد بین ۱۰ تا 2۰ انتخاب کن،
.

اون عدد رو با ۳2 جمع کن،
.

حاصل رو ضرب در 2 کن،
.

حاصل رو منهای ۱ کن،
.

حاال چشماتو 5 ثانیه ببند...
.
.

همه جا تاریک شد. درسته؟!
اینو خودم درست کردم،

ما اینیم دیگه!!!...
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تدابیر لغو سفرها در حالت ویژه
با  کشور  گردشگری  معاون   - مهر  خبرگزاری 
بیان این که همه فعاالن گردشگری درباره لغو سفرها 
وزارت  اطالعیه های  گفت:  هستند،  همراه  مردم  با 
فعالیت های  مبنای  استان ها  تامین  شورای  و  بهداشت 

گردشگری شود.
ولی تیموری معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی 
گفت: صنعت گردشگری اخالق مدار است و فعاالن این 
صنعت اگر ببینند که اتفاقی خارج از اراده افراد موجب 
ابطال سفری یا کاری شده حتماً همراهی می کنند در 
واقع دفاتر مسافرتی با هتل داران یا دفاتر مسافرتی با 
راهنمایان و حتی با مردم این همراهی را انجام خواهند 
داد. اخالق این را حکم می کند تا به مردم تحمیل نشود 
حتماً  پس  است  سیستمی  یا  چارتر  چون  پروازی  که 
باید هزینه کنسلی آن پرداخت شود آن هم در صورتی 
که اراده افراد در این زمینه دخیل نبوده است. بنابراین، 
مردمی  با  گردشگری  فعاالن  می کنیم  توصیه  همیشه 
را  همراهی  این  ندارند  سفر  امکان  حاضر  حال  در  که 

انجام دهند.
معاون گردشگری کشور بیان کرد: توصیه ما این است 
وزارت  های  العمل  دستور  و  اطالعیه ها  همگی  که 
بهداشت را درباره این که به کدام شهرها بروند یا نروند، 
و اختیاراتی که به شورای تأمین در این باره داده شده 
فعالیت های گردشگری خود  مبنای  و  کرده  پیگیری  را 
که  می کند  اعالم  امنیت  شورای  اگر  یعنی  دهند.  قرار 
این  شود،  تعطیل  باید  موزه ای  یا  گردشگری  مجموعه 
مردم  به  استان ها  فرهنگی  میراث  کل  اداره  را  موضوع 
بحث های  گردشگری  فعاالن  چنین  هم  دهند.  اطالع 
مربوط به شرایط فورس ماژور و کنسلی اتاق و پروازها 
را تا جایی که می توانند رعایت کنند و در مواردی مانند 
ابطال  دستورالعمل های  طبق  ترکیه  پروازهای  کنسلی 

رزروها در شرایط خاص اقدام شود.
تیموری هم چنین درباره این که آیا می توان گفت که 
گردشگری کشور در حال حاضر در شرایط فورس ماژور 
یکدیگر  با  استان ها  شرایط  داد:  توضیح  نه  یا  دارد  قرار 
متفاوت است اگر شورای تأمین یا وزارت بهداشت اعالم 
کند که شهری یا استانی در حالت ویژه قرار دارد باید 
همکاران ما هم طبق همان عمل کنند و آن را مد نظر 
قرار بدهند و در موضوعات مربوطه در آن استان که آیا 
شامل شرایط فورس ماژور می شود یا نه مصوبه بگیرند. 

االن کل کشور در شرایط ویژه نیست.
و  نشست ها  برگزاری  تکلیف  درباره  هم چنین  تیموری 
با  خارجی  نمایشگاه های  در  گردشگری  فعاالن  حضور 
توجه به لغو پروازهایی از جمله ترکیه نیز گفت: قرار بوده 
که تعدادی نشست ها و برنامه توسط بخش خصوصی در 
خارج از کشور برگزار شود یا بخش خصوصی در آن ها 
شرکت کند مانند نمایشگاه گردشگری برلین یا مسکو. 
منتها ممکن است بخش خصوصی به این نتیجه برسد 
که حضورشان در این برنامه ها به صالح نیست و امکانش 
وجود ندارد ما هم به آن ها کمک می کنیم تا بتوانند حق 

و حقوق کنسلی سفرشان را بگیرند.
این موضوعات مطرح  نیز  از کشور  افزود: در خارج  وی 
ویژه  دلیل شرایط  به  است کشوری  می شود که ممکن 
صورت  این  در  کند  پیدا  حضور  نمایشگاهی  در  نتواند 
آن ها هم کمک می کنند که خسارت های وارد شده به 
بخش خصوصی به حداقل برسد. بنابراین شرایط فورس 
بین  در  شناخته شده  و  المللی  بین  موضوع  یک  ماژور 

همه کشورهاست.
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تکه ای از من تکه ای از زمینمریم ساد ات موسوی  --- نیم نگاه ---

این روزها همه جا صحبت از توست. نه این که بگویم 
فقط در خانه ما یا دور و اطراف من، نه! تو به صورتی 
جهان  اسم  شناخته شده ترین  روزها  این  جدی  کامال 
بالیوود  هستی. شاید از هر سلبریتی معروف هالیوود و 
هم اسمت بیشتر در گوگل سرچ شود. کمتر کسی پیدا 

می شود که اسم کوچکت یعنی "کرونا" را نشناسد. 
از  که  است  دیگر  اسامی  می آید،  زبان  به  اسمت  وقتی 

ذهن دور می شود. 
از آن  مثال اسم فالن دوست که کمی بدنش ضعیف تر 
یکی است، سریع از ذهن دور می شود. این دورشدن از 
جنس فراموش کردن او نیست، از حیث تاکیدی در ذهن 
ماست که یادمان باشد این ایام که تو اطرافمان هستی 
سراغ او نرویم. شاید که شانسی برایش باشد و آن یک نفر 

با تو از نزدیک آشنا نشود.
تازه آمده ای، ولی سریع از این خانه به آن خانه می روی. 
همه ی  می توانی  آنقدر  و  می گیری  جا  جان هایمان  در 
هرچه هستیم را از آن خود کنی، که جان دادن برایت از 
جان دادن برای هر معشوقی راحت تر شده است! اصال ما را 
مسخ کرده ای در خودت. در خود کوچکت که نمی بینیم 

کجایی ولی هر لحظه احساست می کنیم. 

که  قلبم جوری می تپد  که می نویسم  لحظه  در همین 
انگار تو همین دور و اطراف هستی. وقتی به حضورت 
فکر می کنم قلبم همین طور مثل االن می کوبد. تو به طرز 
عجیبی توانایی این را داری که همه چیز را از من بگیری.

نمی دانم در مقابل بقیه چه قدر توانسته ای خودی نشان 
بدهی، برای من این روزها فکر اول و آخرم هستی. به تو 
فکر می کنم تا خوابم ببرد. رویاهای شبانه ام هم از آن تو 
شده است. مثال همین دیشب خواب "ا" و "ب" را دیدم. 
دوستانی که به دالیلی بی ارزش -- حداقل امروز برایم 
از  بی ارزش -- دیگر در زمره دوستانم ندارمشان. بیش 
یک سال پیش کسب وکاری راه انداختند که حیاتش به 
گردشگری بود و آمدن انسان ها. این ماه ها تمام مدت به 

آن ها فکر می کردم که چه قدر کسی می آید و می رود؟ 
وقتی به آن ها فکر می کردم هنوز تو را نمی شناختم. 

دوم  نیمه  که  بودم  خسته ای  سیاهی های  نگران  فقط 
سال ۹۸ را برایمان تاب نیاوردنی کرده بود. به آن دو فکر 

می کردم و در دل می گفتم آیا چرخشان می چرخد؟
اما تو آنقدر برایم به طرزی باورنکردنی قدرتمند هستی 
که دیگر به بقیه سیاهی ها فکر نمی کنم. به تو وحضور 
هر لحظه ای و سمجت فکر می کنم. به این که قطعا این 
روزها حیاِت کسب وکار آن دو دوست بی رمق شده است. 
را  باید خرجشان  اجاره بدهند. هنوز  باید ماهیانه  هنوز 
در بیاورند و هنوز باید زندگی شان جریان داشته باشد، 
اما کسی نیست که خونی در رگ هایشان تزریق کند. تو 

قوی ترین اسمی هستی که می شناسم.
از رویای شبانه ام می گفتم. ا و ب را در خواب دیدم. به 
پهنای صورت اشک می ریختند. خواستم بغلشان کنم که 
ها یک سمت شیشه  آن  گرفت.  قرار  ما  بین  شیشه ای 
مانده بودند و من سمت دیگرش. هر سه گریه کردیم. 
حرفی بین ما رد و بدل نشد ولی انگار حرف ها در ذهنمان 
بود که می آمد و می رفت و حس خواب من را می ساخت. 
بوده ای موضوع  تو  بیدار شدم، می دانستم که  صبح که 
حرف های ناگفته بینمان و دلیل بودن شیشه بین من و 
آن دو. حاال که بعد از دو سال به خوابم آمده بودند، تو 

بین ما فاصله انداختی! عجب قدرتی داری لعنتی.
آغاز  در  می ترسد،  تو  از  امروز  بشر  که  آنقدر  کنم  فکر 
زمان  آن  انگار  نمی ترسید.  هیتلر  از  دوم  جهانی  جنگ 

انتظار داشتند باالخره نیرویی، کشوری، مخالفی یا حتی 
دیوانه ای  دست  از  را  آن ها  که  بیاید  دیگری  دیکتاتور 
مثل هیتلر نجات دهد. امروز ولی کمتر کسی امیدی به 
تعداد  قدر  این  واقع  در  دارد.  تو  مقابل  در  ناجی  آمدن 
این روزها در دنیا زیاد است که  دیوانگانی چون هیتلر 
بعضی معتقدند یکی از همان دیوانگان باعث و بانی حیات 
توست! اگر این تصور درصدی هم درست باشد واقعا مغز 
تو هر  تو فکر می کند و  به  بیشتر  باز  و  سوت می کشد 

لحظه پررنگ تر می شوی. 
روزهای اولی که نامت را شنیدیم، در چین ساکن بودی. 
دور  نظر  به  می کنم،  زندگی  ایران  در  که  منی  برای 
می آمدی. نه آنقدر دور که برای آن یکی که در انگلستان 
زندگی می کند. ولی می توانستم وسط همه تلخکامی ایام 
به تو فکر نکنم. می توانستم تو را گوشه ای پس ذهن در 
اخبار مربوط به چین بگذارم و بگویم آخ طفلی ها! چه 
مقایسه ای  در دل  را می گذرانند. حتی  روزهای سختی 
بی ربط انجام دهم که حال چینی ها با کرونا بدتر است یا 
حال من با هواپیمای ساقط شده! در دل می گفتم آن ها 
وضع بهتری دارند چون خود به سراغ خفاش یا آن یکی 
چه می دانم چه بود، مورچه خوار رفتند و ویروسی چون 
تو را وارد بدن خود کردند. آن ها خود خواسته این شدند 

و هواپیما چیزی که سرش آمده را نمی خواسته است.
روزی که شنیدم تو خیلی پیشتر از آن که ما در اخبار 
بشناسیمت یا چینیان در خیابان یکی یکی با صورت به 
را شروع کرده  پایدارت  و  زیست عجیب  بیفتند،  زمین 

بودی و شایعه ای وجود دارد که دولت چین عالقه ای به 
معرفی تو به مردم نداشته است چرا که جشن هایی قرار 
بوده برگزار شود که همه می بایست در آن شرکت کنند 
و تو حق آن را نداشتی که مردم راخانه نشین کنی، قلبم 
بازشروع کرد به حرکت. از همان حرکت هایی که تنفسم 
را کند می کند و مغزم را درد می آورد. تو هم برای خودت 

ماجرایی هواپیما طور ساخته بودی. 
با همه این اخبار درست و شایعاتی که نمی دانم درست 
است یا غلط، باز برایم دورتر از آن بودی که در روزهای 
سیاه و خاکستری خودم جایی برایت پیدا کنم. تصمیم 
داشتم که نوروز امسال را برای همه آنهایی که دوست 
فضای  همه  این  جای  به  و  بنویسم  نامه ای  می دارم، 
تبریک  را  نو  سال  حقیقی تر  کمی  فضایی  در  مجازی، 
بگویم. آنقدر آمدنت حالم را به هم ریخت که جز برای تو 
نمی توانم کلمه ای به دیگری بنویسم. هرچه که بنویسم 
زشتی خواهد بود و خشم. نه این که تنها تو باعث و بانی 
این همه خشم بوده باشی، اما تو قطره آخر ظرف تحمل 
من بودی. تو با آن کوچکی ات و با آن بی هویتی ای که 
داری، تمام من را به هم ریخته ای. من که هیچ. من اصال 
میلیارد مردم وحشت زده  این چندین  در  نیستم  کسی 
تو  ناشناخته تری.  ما  برای  چرنوبیل  از  تو  زمین.  روی 

در  را  قدرتمندت  بی هویتی  و  می دهی  جوالن  آنچنان 
جهان می پراکنی که هیچ کس را از تو امانی نیست.

کرونای عزیز، که نمی دانم آیا باید عزیز خطابت کنم که 
از دستم نرنجی و زخمی نزنی یا هر آنچه که در مغزم 
می گذرد را نثارت کنم! تو این روزها مهمان ما هستی. ما 
که می گویم به سرزمین خسته ۸۰ میلیونی گربه وار ایران 

اشاره می کنم. کشوری که خسته است. 
اگر به همه تاریخی که از سر گذرانده اشاره نکنم و باالی 
منبر نروم و داستان حسین کرد شبستری برایت نخوانم، 
فقط به همین خستگی های مدت اخیرش اشاره می کنم 

که جانش را گرفت و جان ما را هم در ادامه.
این گربه پیر و بیمار دیگر تاب تو یکی را نداشت. سیل و 
زلزله و آنفوالنزا را به هر قیمتی پشت سر گذراند، وضعیت 
خراب اقتصادی را تحمل کرد، مهاجرت های پی در پی 
را دید و دم نزد، خون های ریخته و دهن های بسته را 
فراموش نکرد، از خشک سالی ها و آتش سوزی ها با صورتی 
کدر بیرون آمد، سعی کرد جهانی را که کمر به مرگش 
بسته است تحمل کند، در برابر دردهای درونی خودش 
را جمع و جور کرد و مثل تک تک مردم خسته ای که در 
این سرزمین می زیند منتظر سال نو بود. سالی که همه 
آرزو می کردیم بهاری بهتر از بهار قبل داشته باشد که 
نکویی سال را تضمین کند. تو عید را هم از این جان های 

خسته گرفتی.
ما امروز باید دیگر جمع نشویم. می دانی چه کرده ای؟ 
نبودیم  شاد  مردمی  ما  می کنی؟  ظلمی  چه  می فهمی 
که بیایی و خودت را به جانمان بیندازی. ما نفس های 
خوشمان را در دور هم جمع شدن هایمان می کشیدیم. 
ما دردهای جانمان را با در آغوش کشیدن هم تسکین 
می دادیم. ما  می بوسیدیم که نفس دیگری نفس تازه ای 
برایمان باشد. تو همه اینها را هم از ما گرفتی! ما هیچ 
نداشتیم  هیچ  می گویم  که  می فهمی  اصال  نداشتیم. 
آن  در  که  نباشد،  سفر  آن  در  که  نوروزی  چه؟  یعنی 
رد  عنوان عیدی  به  پولی  آن  در  نباشد که  عیددیدنی 
که  نوروزی  نخوریم،  آجیل  که  نوروزی  نشود،  بدل  و 
که  نوروزی  نکند،  پوست  را  میوه  برایمان  صاحب خانه 
سراغ پیرها و بیمارها نرویم دیگر نوروز نیست. مجلس 
عزاست. توِی لعنتی که حتی نمی دانیم چه هستی و که 
هستی، و آیا اصال زنده ای، همه چیزمان را که نداشتیم 

هم از ما گرفتی. 
دیکتاتور معروف تاریخ برای ما تو بودی. تو در ذهن ما 
خواهی ماند. تو که نمی دانیم 2۰ از ما گرفته ای یا 2۰۰ یا 
2۰۰۰. از تو هرچیزی برمی آید. به دیگران هم که امیدی 
نیست. یکی گفت طبق آماری که داده اند و تحلیل آمار 
شده اند  میزبانت  که  را  هایی  آن  درصد  تو،۴۰  جهانی، 
در ایران کشته ای. چه تحلیل تلخ و خنده داری اگر این 
ذره ای هم به حقیت نزدیک باشد. امیدوارم زودتر، قبل از 
این که اصال نامه ام به دستت برسد بروی. برو و بدان ما 

دلتنگت نخواهیم شد.

کروناویروس یا کووید ۱۹؛ "سالم"


