
زیان یک صد میلیارد دالری 
ایرالین ها از ویروس کرونا!

Southwest ایرالینز  اجرایی  ارشد  مدیر  کلی،  گری 
در مصاحبه و گفتگویی با گزارشگر شبکه سی ان بی سی 
برآوردکرده است که شیوع ویروس کرونا ۱۰۰ میلیارد دالر 
وارد  زیان  و  ضرر  جهان  سراسر  در  فعال  ایرالین های  به 

خواهد کرد.  
به گفته وی که از فعاالن و کارشناسان صنعت هوانوردی 
به شمار می رود، انتظار می رود که این ایرالین آمریکایی 
)Southwest Airlines( در سه ماهه نخست سال جاری 
میالدی با یک ضرر و زیان ۳۰۰ میلیون دالری مواجه شود.  
ادامه سخنانش گفت: در طول چهار دهه تجربه  وی در 
کاری من در این شرکت ،می توان به خوبی دریافت که افت 
شدید سفرهای هوایی به علت شیوع ویروس کرونا ناشی از 
ترس و وحشت جوامع مختلف است. همان طور که حادثه 
تروریستی ۱۱ سپتامبر به برج های دوقلو ایاالت متحده 
آمریکا موجب شد تا مدت ها کسی سفر هوایی را انتخاب 
نکند و از پرواز به شهرها و کشورهای مختلف منصرف شود. 
گری کلی در آخر تاکید کرد: البته خوشبختانه افت شدید 
سفرهای هوایی مدت زیادی طول نخواهد کشید و با کنترل 
و از بین رفتن این ویروس خطرناک باری دیگر همه چیز به 

حالت عادی در خواهد آمد.
هم زمان با شیوع گسترده ویروس کرونا در چین، بسیاری 
از ایرالین های فعال در سراسر جهان پروازهای خود به مبدا 
و مقصد شهرهای مختلف این کشور را لغو کرده و تا اطالع 

ثانوی به حالت تعلیق درآوردند.
بعد از چین، این ویروس خطرناک و کشنده، پا را از مرزهای 
این کشور پهناور فراتر گذاشت و بسیاری دیگر از کشورهای 
جهان را به شدت درگیر کرد. از جمله کشورهایی که آمار 
مبتالیان به این ویروس بسیار باال گزارش شده می توان به 

کره جنوبی، ایران و ایتالیا اشاره کرد.
و  تداوم  دنبال  به  نیز  بین المللی  هواپیمایی  شرکت های 
گسترش ویروس کرونا به کشورهای مختلف جهان، مجبور 
شدند به منظور جلوگیری از انتشار بیشتر و هم چنین حفظ 
بهداشت و سالمت جامعه خود، پروازها به کشورهای مذکور 
را که درگیری بیش تری با ویروس کرونا دارند، لغو کرده و 

به حالت تعلیق دربیاورند.
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سالمت باشیم
این روزها شاید کارساز است

   ]چهار ماده ضدعفونی کننده طبیعی[ 

با توجه به شیوع ویروس کرونا؛
سفرهای نوروزی به برخی استان های کشور ممنوع شد

قــرنطینـه     ورود

» خام فروشی ممنوع «
کافه شهر

فلسفه و تراژدی )والتر بنیامین(

تکه ای از من تکه ای از زمین
موفقیت چرخه ای تکرار شدنی است

]مصاحبه با سید محمد حسینی، 
مدرس حقوق مالکیت فکری[

پژوهش
تبلیغات و رسانه 

ولی تیموری اعالم کرد؛
بیش از ۷۰ میلیارد تومان هزینه 

سفر به مسافران برگردانده شد
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دو کلمه حرف ورزشی

جوالن کرونا در ورزشگاه ها
گردشگری برای همه

فرونشست پایه های گردشگری 
درکرونا

تولیدات نشر معیار      سرمقاله
کتاب های گیالس 

ویژه ی کودکان
 

لطفا برای سفارش با شماره ی 09301837148 
تماس حاصل فرمایید

»مدیر مسوول«

یاران کرونا
  در اقتصاد کشور!

سیر صعودی شیوع بیماری کورونا، 
سیر نزولی همه بخش های اقتصادی در اکثر کشورها را در پی 
داشت. حتی علی رغم نیاز همیشگی مردم جهان به انرژی حاصل 
از سوخت های فسیلی، شیوع بیماری کرونا بر بهای نفت هم اثر 
گذاشت! کسادی کسب و کار در کشورهای دیگر گر چه بسیاری از 
دست اندرکاران بخش خصوصی آن کشورها را با خطر ورشکستگی 
روبه رو ساخت، اما تقریبا بخش خصوصی اکثر این کشورها به کمک 
دولت هایشان، تالش می کنند زیان های ناشی از تهاجم این بیماری 

به کسب وکارشان را کاهش دهند.
در ایران نیز این تالش با جدیت تمام از سوی دست اندرکاران چه 
در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی پیگیری می شود لیکن 
به علت دو عامل اثرگذار در کشور ما، این تالش ها آنچنان که باید، 

اطمینان خاطر بخش خصوصی را فراهم نکرده است.
دو عامل عمده موجب نگرانی از تحقق برنامه های حمایتی است؛ 
نخست اثرات مخرب تحریم بر اقتصاد و نیز درآمد دولت است که 
توانایی برنامه ریزی در جهت کمک به صاحبان کسب و کار را از 
دولت سلب کرده است و دیگری -- که خود آفت اصلِی ناکارآمدی 
دیوان ساالری است، همانا فقدان برنامه ریزی مبتنی بر پژوهش، و 

تصمیم گیری های بدون کارشناسی است.
ظاهرا رسم بر این شده است که با بروز یک حادثه، مسول مربوطه 
به طور عکس العملی یک دستوری صادرمی کند و پس از اجرای آن 
دستور، نقاط ضعف برنامه اجرا شده خود را نشان می دهد و باز بر 
پایه همان روش عکس العملی، تصمیم دیگری گرفته می شود که 
نقایص تازه ای را آشکار می کند و بر همین مبنا، همواره نارضایتی 
در بخشی از جامعه باقی می ماند. این روند را ما در تصمیم هایی که 
برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا در بخش گردشگری اتخاذ 
شد می بینیم. با توجه به نزدیکی نوروز و تعطیالت آغاز سال نو، 
مردم و هم چنین بخش مرتبط با گردشگری، تدارکاتی را پیش بینی 
کرده بودند که با توصیه و سپس تقریبا با ممنوعیت سفر، بسیاری از 
برنامه ها به ویژه از سوی مردم لغو شد و بحث ضرر و زیان طرفین، 
نه تنها با تصمیم های اعالم و اجرا شده رفع نشد، بلکه، به تدریج 
به گره کور تبدیل شد. انگار اثرات کرونا بر تصمیم های مسووالن، 
نتایجش نه در جلوگیری از صدمات به مردم و اقتصاد کشوراست، 
که، برخالف نیات تصمیم گیران، در جهت تشدید مشکالت، خود را 
نشان می دهد. اعالم و اجرای برنامه های غیرکارشناسانه بیش از آن 
که بخش اقتصاد را از شر کرونا رها کند، چونان یاوری برای کرونا، 

این بخش را در دام آن می اندازد!
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 حذف جریمه فعاالن 
بخش گردشگری 
و حمل و نقل

زیان یک صد میلیارد دالری ایرالین ها 
از ویروس

 کـرونا!



این روزها شاید کارساز است
   ]چهار ماده ضدعفونی کننده طبیعی[ 

بریدگی، خراش، آفت، گلودرد و ...، در همه این موارد 
بدن نیاز به ضدعفونی شدن دارد. اگر شما هم جزو افرادی 
هستید که ترکیبات طبیعی را می پسندید، این مطلب به 

دردتان می خورد:
١--آب لیموترش

لیمو ترش حاوی ترکیبات مغذی است و یک ماده ضدعفونی 
کننده ی خوب و طبیعی محسوب می شود. این میوه ترش 
از تکثیر میکروب هایی که برای انسان خطرساز هستند، 

جلوگیری می کند.
● برای خراش ها

آب لیموترش برای ضدعفونی کردن بریدگی های جزیی و 
خراش های روی پوست و در کل مشکالت جزیی پوستی 
موثر است. این میوه ترش و پرخاصیت در تسکین گلودرد 
نیز خوب عمل می کند.چند قطره آب لیموترش را به طور 
مستقیم روی خراش پوستی بریزید تا کامال ضدعفونی شود.

● برای آفت و گلودرد
آب لیموترش را با کمی آب ولرم مخلوط کرده و هر روز چند 
مرتبه با آن غرغره کنید تا عالئم گلودرد و آفت دهان به طور 

کامل از بین برود.
● برای آکنه

هر شب بعد از تمیز کردن پوست، مقدار کمی آب لیموترش 
را فقط روی آکنه ها بمالید. 

٢-- آویشن
روغن گیاهی آویشن حاوی دو ترکیب قوی به نام تیمول 
و ضد  کنندگی  که خواص ضدعفونی  است  کارواکرول  و 

باکتریایی به آویشن می دهند.
● به چه کارمی  آید؟

آویشن به کمک برخی از ترکیبات معطر خود باعث دفع 
برخی از ویروس ها، باکتری ها، میکروب ها و قارچ ها می شود. 
قرقره کردن با آویشن برای تسکین گلودرد و یا رفع آفت 

دهان بسیار موثر است.
● روش استفاده

یک قاشق چای خوری آویشن را با یک فنجان آب جوش 
به مدت ۱ تا 2 دقیقه بجوشانید و اجازه دهید دم بکشد. 
محلول را صاف و خنک کنید. روزانه چندین مرتبه با دو 

قاشق غذاخوری از این محلول قرقره کنید.   
٣-- سرکه سیب

سرکه سیب نیز خواص ضدعفونی کنندگی دارد و از رشد و 
تکثیر میکروب ها پیشگیری می کند.

● به چه کار می آید؟
ضد  عنوان  )به  آکنه  رفع  برای  سیب  سرکه  از  می توانید 
عفونی کننده پوست و کاهش دهنده چربی پوست اضافی(، 
تسکین گلودرد، ضدعفونی کردن دهان، رفع سرماخوردگی، 

سرفه و سینوزیت استفاده کنید.
● برای آکنه ) طرز استفاده (

اگر پوست چربی دارید و از آکنه رنج می برید، می توانید 
سرکه سیب را با کمی آب ولرم مخلوط کرده و روی مناطق 
دارای آکنه بزنید. اجازه دهید به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه بماند 

و سپس پوست را بشویید.
● برای گلو درد ) طرزاستفاده (

یک قاشق سرکه سیب را در یک لیوان آب ولرم ریخته و 
روزانه به مدت 2 تا ۳ بار قرقره کنید.

● برای بهداشت دهان و دندان
یک قاشق سرکه سیب را در یک لیوان آب ریخته و مانند 

دهانشویه استفاده کنید.
● برای مقابله با سرفه، سرماخوردگی و سینوزیت

در یک لیوان آب )حداقل ۱۰۰ میلی لیتر( دو قاشق چای 
خوری سرکه سیب و دو قاشق چای خوری عسل بریزید و 

حل کنید. قبل و یا حین غذا از این نوشیدنی بنوشید. 
٤-- عسل

استفاده موضعی از عسل برای ترمیم زخم ها و خراش های 
پوستی فوق العاده است، به خاطر این که به بازسازی و احیای 
سلول ها کمک می کند. عسل باعث ضدعفونی شدن زخم ها 

نیز می شود.
● به چه کار می آید؟

و  خراش  جای  التیام  و  جزیی  سوختگی های  جای  برای 
زخم های جزیی مفید است.

● روش استفاده
یک الیه نازک از عسل را روی زخم خشک بمالید و با گاز 
استریل نازک ببندید، به طوری که زخم هوا بخورد. برای 
از بریدگی می توانید  جوش خوردن جای زخم های ناشی 
عسل را با کمی زردچوبه مخلوط کرده و روی زخم بگذارید.
این کار عالوه بر ضدعفونی کردن زخم باعث جوش خوردن 

سریع و درمان آن می شود.   
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یک متخصص طب سنتی گفته است؛ گل گاو زبان 
طبیعت گرم و اثر نشاط آور  و مقوی دارد. در واقع گل 
به طول 4۰-7۰ سانتی متر  زبان یک گیاه علفی  گاو 
است، این گیاه در معالجه تب های دانه ای مانند سرخک، 
آبله مرغان تاثیر چشمگیری دارد و در درمان دردهای 
دهان ناشی از سنگ کلیه و دفع سنگ مثانه و کلیه تاثیر 
فراوان دارد. این گیاه آرام بخش، در درمان جوش های 

دهانی و آفت دهانی تاثیر شگرف می گذارد و معموال دمنوش های این گیاه برای 
سرماخوردگی و در بعضی مواقع سرفه های خشک در فصل سرما جوشانده ای 

قدرتمند و مرهمی قوی است.
گفتنی است؛هر خوراکی و یا گیاه دارای برخی محاسن و مضرات هستند، 
افرادی که از این گیاه استفاده می کنند سعی کنند به حد اندازه از این دمنوش 
استفاده کنند و مصرف بیش از حد آن برای هیچ گروه سنی و جنسیت توصیه 

نمی شود.

جهت تهیه روغن "به" ، "به" را تکه تکه کرده و بپزید سپس آب آن را 
بگیرید و با دو برابر وزن آن روغن 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.

-- بـرای مداوای زخـم های دهـان 
مفید است.

-- خـونـریـزی ریـوی را درمـان 
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 ---

گل گاوزبان مفید 
برای سرماخوردگی 

خواص روغن "به"

سالمت باشیمگرد آوری و تنظیم: مریم نباتی  با خوراکی ها از خود محافظت کنیم
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 --- نیم نگاه ---

خاطره نگاری از سیامند رحمان
خبرگزاری مهر -- سرمربی تیم ملی پاراوزنه برداری 
با تأکید بر این که درگذشت سیامند رحمان ضایعه تلخی 
را  او  از  خاطراتی  می آید،  به حساب  جهان  ورزش  برای 

مرور کرد.
سیامند  ناگهانی  فوت  از  تأسف  ابراز  با  دلجوان  احمد 
زمینه  این  در  که  تلخ  خبر  از  روز  چند  گفت:  رحمان 
شنیده ام، می گذرد. به شهر محل سکونت او رفته ام و با 
خانواده داغدارش نیز دیدار داشتم اما هنوز این اتفاق تلخ 

را باور ندارم.
انسان  وی تصریح کرد: مرحوم رحمان به معنای واقعی 
و  نیست  ما  میان  در  حاال  که  این  خاطر  به  نه  بود. 
او تعریف و تمجید کنیم. واقعیت این است  از  بخواهیم 
که ویژگی های انسانی و اخالقی رحمان مانند ویژگی های 
او  درگذشت  خبر  که  بود  بزرگ  اندازه ای  به  ورزشی اش 
انعکاس های جهانی به دنبال داشت. این که کمیته بین 
به احترام مرحوم رحمان پرچم خود  پاراالمپیک  المللی 
و  ویژگی ها  همین  از  حکایت  می کند،  افراشته  نیمه  را 

خصایص دارد.
سرمربی تیم ملی پاراوزنه برداری ادامه داد: برخورداری از 
منش پهلوانی بارزترین ویژگی سیامند بود. من در اردوها 
و مسابقات زیادی کنار او بودم. از مجموع تمام رویدادهایی 
که این روزها به عنوان بخشی از کارنامه سیامند رحمان 
حضور  او  کنار  موارد  درصد   ۵۰ در  من  می شود،  مرور 

داشتم و بر این اساس شناخت کاملی دارم. 
دلجوان در ادامه خاطره ای از مرحوم سیامند رحمان را 
نقل کرد و گفت: یکی از خاطرات سرمربی تیم پاراوزنه 
در  او  زنی  رکورد  به  مربوط  رحمان  مرحوم  از  برداری 
پاراالمپیک ریو می شد، وی افزود: پیش از پاراالمپیک ریو 
یکی از نمایندگان انجمن جهانی پاراوزنه برداری می گفت 
رحمان می تواند رکورد ۳۰۰ را هم بزند. خودش هم البته 
این موضوع را می دانست و به خاطر رسیدن به این رکورد 
 ۳۱۰ وزنه ای  ریو  در  که  این  تا  داشت  زیادی  تمرینات 
کیلویی را باالی سر برد. آن لحظه از شیرین ترین خاطراتی 
است که از مرحوم سیامند رحمان به یاد دارم. لحظه ای که 
نه تنها سیامند را مغرور نکرد بلکه او را مردمی تر هم کرد.

دلجوان گفت: به هر صورت این که جای سیامند رحمان 
در میان شاگردانم خالی است. من از ۱2 سال پیش او را 
او را به یاد  انسانیت، مرام و بزرگی  ابد  تا  می شناختم و 

خواهم داشت.

باقری مربی تیم ملی شد
»کریم  باقری« کاپیتان پرافتخار و اسبق تیم ملی 
با »دراگان اسکوچیچ« سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان 
دیدار کردو به طور رسمی به کادر فنی تیم  ملی اضافه شد.

باقری و اسکوچیچ در این دیدار درباره مسایل مختلف و 
آماده سازی تیم ملی به منظور ادامه رقابت های مقدماتی 
با یکدیگر گفت و گوی  با یکدیگر   جام جهانی 2۰22  

طوالنی داشتند.
اسکوچیچ  با  خود  نشست  جریان  در  ملی  تیم  مربی 

سرمربی این تیم  گفت: خدمت به تیم ملی افتخار بزرگی 
است و من خودم را سرباز تیم ملی می دانم. 

تیم ملی تالش می کنیم. هم  برای موفقیت   با هم  همه 
عنوان  ملی  تیم  برنامه های  تشریح  با  اسکوچیچ  چنین 
کرد: برای موفقیت تیم ملی همه در کنار هم  هستیم و با 
برنامه ریزی، انسجام، اتحاد و صرف انرژی  باال باید تالش 
کنیم دل مردم عزیز که صاحبان اصلی تیم ملی هستند 

شاد شود.
»حیدر بهاروند« سرپرست  فدراسیون فوتبال مدتی قبل 
درباره استفاده از تجربیات باقری مربی تیم پرسپولیس 
باشگاه  این  مدیرعامل  فرد«  انصاری  حسن  »محمد  با 
مربی در  این  با حضور  وی  موافقت  کرده و  گو  و  گفت 
برپایی اردوهای مربوط به  چهار مسابقه آینده تیم ملی 

را گرفته  بود.

دو کلمه حرف ورزشی

● باالخره کرونا به حریم ورزش هم رسوخ کرد. شیوع 
تعطیلی  به  را  بیشتر کشورها مسابقات  در  بیماری  این 
منظور  به  شده  اتخاذ  تدابیر  با  نیز  ایران  در  و  کشاند 
سرکوب این ویروس، دستور تعطیلی تمام مسابقات در 
تمام رشته ها و حتی تعطیلی اماکن ورزشی از سوی ستاد 
مقابله باکرونا صادر شد و نهادهای مسوول همچنان بر 

اجرای دقیق آن ناظر هستند.
در این شماره بازتاب این تصمیم را پی می گیریم:

■■ ورزش تا پایان سال تعطیل شد
صدور  با  کشور  ورزش  در  کرونا  ویروس  با  مقابله  ستاد 
اطالعیه شماره ۵ خود ،تمامی اماکن، باشگاه های ورزشی، 
مسابقات و لیگ های مختلف و هم چنین تمرینات ورزشی 
باشگاه ها در سراسر کشور را تا پایان سال تعطیل اعالم کرد.

در اطالعیه این ستاد آمده است: با توجه به گزارش های 
ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر ادامه شرایط موجود در 
پیشگیرانه،  اقدامات  لزوم  و  بیماری  این  شیوع  خصوص 
تمامی رویدادهای ورزشی سراسر کشور از جمله لیگ های 
فوتبال، تمام اماکن ورزشی و تمرینات تیم های باشگاهی 

تا پایان سال تعطیل است.
این  در  کشور  ورزش  در  کرونا  ویروس  با  مقابله  ستاد 
مقتضی  تصمیمات  است  بدیهی  کرد:  تاکید  اطالعیه 
بررسی  از  فعالیت های ورزشی فروردین ماه پس  درباره 

شرایط روز در اطالعیه های بعدی اعالم می شود.
این ستاد به ورزشکاران و عموم مردم شریف ایران توصیه 
کرد حسب توصیه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی از مسافرت های غیر ضروری خودداری کرده و به 

پویش  "در خانه می مانیم و ورزش می کنیم" بپیوندند.
فعالیت  ادامه  با  کرونا  با  مقابله  برخورد ستاد   ■■

باشگاه ها و مجموعه ها

بر  تاکید  با  ورزش  در  کرونا  با  مقابله  ستاد  سخنگوی 
تصمیم این ستاد برای تعطیلی اماکن ورزشی و تمرینات 
این  اقدام خالف  با هر گونه  پایان سال گفت:  تا  تیم ها 

موضوع برخورد خواهد شد.
خلیلیان با تاکید بر این که ستاد مقابله با کرونا در ورزش 
مناطق  و  استان ها  در  خود  دستورالعمل های  اجرای  بر 
با هر گونه  نظارت خواهد داشت، تصریح کرد:  مختلف 
در  به خصوص  و  مصوب  دستورالعمل های  از  سرپیچی 
رابطه با تعطیلی فعالیت باشگاه ها و مجموعه های ورزشی 
برخورد جدی خواهد شد. در این زمینه نظارت الزم را 
این  گرفتن  نادیده  که  این  به خصوص  داشت  خواهیم 

موضوع می تواند برای عده ای زیادی مشکل ساز شود.
سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی ادامه داد: در رابطه 
با ادامه فعالیت اماکن ورزشی - در هر سطح و استانی 
- افرادی خاطی به حساب می آیند که بدون توجه به 
اطالعیه های صادر شده، اجازه الزم برای ادامه رفت و آمد 
را می دهند. بعضاً این افراد اطالع دقیقی از موضوع ندارند 
که  آن طور  مساله  اهمیت  به  نسبت  هنوز  و شاید هم 

باید توجیه نشده اند. در هر صورت با نادیده گرفته شدن 
دستورالعمل صادر شده برای عدم ادامه فعالیت باشگاه ها 

به صورت جدی برخورد خواهد شد.
با  با کرونا در ورزش هم چنین  مقابله  سخنگوی ستاد 
یادآوری این که برخی از تیم های ملی به خاطر در پیش 
خاص تری  شرایط  المپیک  گزینشی  رقابت های  داشتن 
وزارت  هماهنگی  با  تیم ها  این  کرد:  خاطرنشان  دارند، 
تمرینی  و  اردویی  برنامه های  پیگیر  همچنان  ورزش 
اصول  رعایت  به  ملزم  حال  عین  در  اما  هستند  خود 
الزم می باشند از جمله این که در کنار توجه به مسائل 
اتاق )خوابگاه(  بهداشتی به اسکان تنها یک نفر در هر 

توجه شود.
■■ عدم همکاری »کرونا«یی فدراسیون ها با کمیته 

ملی المپیک

وضعیت  اعالم  برای  المپیک  ملی  کمیته  که  مهلتی 
فدراسیون ها جهت حضور در میدان های گزینشی المپیک 
دو  جز  که  رسید  پایان  به  حالی  در  بود  کرده  مشخص 
فدراسیون، اطالع رسانی دیگری از دیگر رشته ها انجام نشد.

فراگیری ویروس کرونا در کشور و محدودیت های پروازی 
برآن  را  المپیک  ملی  ایجاد کرده، مسووالن کمیته  که 
داشت تا در رابطه با تیم های ملی که رقابت های گزینشی 
المپیک در پیش دارند و برای مهیا شدن شرایط اعزام 
چاره   -- هوایی  خطوط  انسداد  به  توجه  با   -- آن ها 

اندیشی کنند.
در همین راستا نامه ای از طرف نصراهلل سجادی سرپرست 
فدراسیون ها  تمام  به  المپیک  در  ایران  ورزش  کاروان 
ارسال شد مبنی بر این که برنامه های اعزام های المپیکی 
و  کاروان  این  به مسووالن  را  پایان سال جاری  تا  خود 

کمیته ملی المپیک اطالع رسانی کنند.
چهارشنبه گذشته آخرین مهلتی بود که در نامه ارسال به 
فدراسیون ها و برای اطالع رسانی به موقع، مشخص شده 
بود. این مهلت اما در حالی به پایان رسید که به جز کاراته 
و شمشیربازی از طرف دیگر فدراسیون ها اطالع رسانی 

الزم به عمل نیامد.
فدراسیون ها در حالی در این زمینه و برای همکاری با 
کمیته ملی المپیک کوتاهی کرده اند که به دلیل بسته 
از کشورها،  با بسیاری دیگر  ایران  شدن خطوط هوایی 
محل  در  حضور  و  سفر  انجام  در  عدیده ای  مشکالت 

برگزاری مسابقات ایجاد شده است.
در هر صورت، این که بعد از اتمام مهلت تعیین شده، 
ملی  کمیته  و  المپیک  کاروان  در  مربوطه  مسووالن 
المپیک به صورت تلفنی پیگیر وضعیت فدراسیون  ها و 
برنامه های اعزام های آن ها برای المپیک شدند تا اقدامات 
الزم برای اعزام ورزشکاران آن ها را به موقع انجام دهند.
■■ استقبال از تعطیلی ورزش در شرایط کرونایی 

و  لغو ورزش  از  فوتبال گل گهر سیرجان  تیم  سرمربی 
را  آن  و  استقبال  کرونایی  شرایط  در  ورزشی  مسابقات 

تصمیم درستی خواند.
مجید جاللی با بیان این که شرایط کنونی کشور و جهان 
و  پیچیده  بسیار  کرونا  کشنده  ویروس  هجوم  دلیل  به 
موضوع  این  افزود:   است،  خارج  من  توان  از  آن  تحلیل 
از سوی دانشمندان و صاحب نظران این حوزه به خوبی 
تشریح و اقدامات پیشگیرانه نیز برای مردم توضیح داده 

شده است و ما نیز به آن عمل می کنیم.
وی تصریح کرد: با این همه اگر بخواهم به عنوان مربی 
لیگ  رقابت های  ویژه  به  ورزشی  مسابقات  لغو  درباره 

برتر فوتبال اظهار نظر کنم صادقانه می گویم با تعطیلی 
لیگ مخالف و از این موضوع ناراحت هستم. تیم من در 
هفته های گذشته روند روبه رشدی داشته است بنابراین 
منطقی است از این موضوع که باعث توقف روند رو به 

رشد ما می شود عصبانی باشم.
سرمربی تیم فوتبال گل گهر سیرجان ادامه داد: همان طور 
که در نقطه مقابل، تیم هایی که روند نزولی به خود گرفته 

بودند از این تصمیم رضایت داشته و با آن موافق هستند.
جاللی گفت:  البته همان طور که پیش از این نیز عنوان 
منظور  به  و  گروهی،  و  شخصی  منافع  از  خارج  کردم 
جلوگیری از شیوع این بیماری، با تعطیل شدن مسابقات 
ورزشی تا زمانی که داروی آن کشف شود موافق هستم.

از  بازیکنان تیمش  امیدواری کرد:  ابراز   وی هم چنین 
این فرصت به نحو مطلوب بهره برداری کرده و آمادگی 
خود را برای شروع رقابت ها حفظ کنند تا تیم به جایگاه 
واقعی خود در جدول رده بندی نزدیک و نزدیک تر شود.

این مربی فوتبال تاکید کرد: به طور حتم دراین مدت از 
خود مراقبت بیشتری خواهیم کرد تا در زمان شروع لیگ 

با قدرت به کار ادامه دهیم.
جاللی درپاسخ به این سوال که تمرینات تیم گل گهر 
کرد:  عنوان  باشد،  می  تعطیل  زمانی  چه  تا  سیرجان 
تمرینات تیم ما یک هفته تعطیل شده و بازیکنان دراین 

یک هفته دراختیار خود می باشند.
وی خاطرنشان کرد: البته در یک هفته اخیر نیز به طور 
مستقیم و غیرمستقیم آنان را زیر نظر داریم و به همین 
سازداشتم،  بدن  مربی  با  که  ای  جلسه  از  پس  منظور 
و  تقسیم  فنی  کادر  بین  را  بازیکنان  گرفتیم  تصمیم 
صورت  به  مدت  دراین  بازیکنان  تمرینات  عملکرد  بر 

حضوری  یا از راه دور نظارت داشته باشیم.

وی درباره اقدامات پیشگیرانه باشگاه گل گهر سیرجان 
نیز  تیم  وبازیکنان  فنی  راستای حفظ سالمت کادر  در 
موضوع  این  به  نسبت  باشگاه  مسووالن  اظهارداشت:  
حساسیت باالیی داشته از این رو با توزیع اقالم بهداشتی 
بین بازیکنان و کادر فنی و هم چنین ضد عفونی کردن 
محل تمرینات بر این موضوع با دقت فراوان نظارت دارند 

تا فردی بیمار نشود.
سرمربی تیم گل گهر سیرجان هم چنین اظهارداشت: 
برای این که تیم از انتهای جدول جدا شود تمامی ارکان 
باشگاه  یک دل شده و در این مدت بسیار تالش کردند 
رو  این  از  شود  حفظ  تیم  فعلی  شرایط  می خواهیم  ما 
اضطراری  وضعیت  ایجاد  به  توجه  با  را  تیم  برنامه های 

تغییر داده و از وضعیت جدید مراقبت خواهیم کرد.
مدیران باشگاه گل گهر سیرجان به  دنبال کسب نتایج 
ضعیف وینگو بگوویچ  در این تیم او را  برکنار کرده و در 
24 مهرماه گذشته با جاللی برای قبول هدایت این تیم 
به توافق رسیدند. او در حالی گل گهر را دراختیار خود 
گرفت که تیم با ۳ امتیاز در جایگاه پانزدهم جدول رده 
بندی مسابقات لیگ برتر قرار داشت و امروز با ۱۹ امتیاز 

در رده سیزدهم این جدول جای دارد.
ستاد  توصیه های  و  دستورات  به  همه  القاعده  علی   ●
ممکن  گرچه  کنند  عمل  باید  کرونا  ویروس  با  مقابله 
هست با نگاه و منافع آن ها در تضاد باشد. این نکته هم 
از گفته های مسووالن نمایان هست و هم سخنان کسانی 
که با تعطیلی ورزش به طورکلی، برنامه هایشان با رکود و 

توقف رو به رو شده است.
منابع: خبرگزاری مهر، ایرنا، باشگاه خبرنگاران جوان

جوالن کرونا در ورزشگاه ها
سیاوش بهبود ی
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ولی تیموری اعالم کرد؛

بیش از ۷۰ میلیارد تومان هزینه 
سفر به مسافران برگردانده شد

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع  دستی گفت: بیش از 7۰ میلیارد تومان هزینه سفر 

هموطنان از سوی فعاالن گردشگری عودت داده شد.
به گزارش روابط عمومی معاونت گردشگری وزارت میراث 
 فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ولی تیموری با بیان 
مدیریت  ملی  ستاد  مصوبات  اجرای  در  گفت:  خبر  این 
کارکنان  و  مدیران  همراهی  و  همکاری  با  کرونا  بیماری 
تأسیسات گردشگری تا کنون بالغ بر 7۰ میلیارد تومان از 
وجوه پرداختی توسط مردم و گردشگران، حسب درخواست 

آنان برای لغو سفرهای خود، برگردانده شده است.
وی بیان کرد: شرایط اقتصادی خاص فعاالن گردشگری 
را نیز در این مقطع مدنظر قرار داده و در صورت امکان به 
جای اخذ نقدی وجوه خود، سفر را به زمان مناسب تری 
موکول کنند. با این حال تأسیسات گردشگری با رعایت 
اخالق حرفه ای، دستورالعمل ها و بخشنامه های ابالغی از 
سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را 

با دقت و جدیت عمل کنند.
وی هم چنین همراهی الزم با مردم و مسوولین کشور برای 

عبور از این مقطع حساس را الزم و ضروری اعالم کرد.
تیموری در پایان سازوکار ملی اعالم شده از جمله استمهال 
تسهیالت بانکی، مالیات، حق بیمه کارفرمایی و هم چنین 
گردشگری  تأسیسات  و  فعاالن  انرژی  حامل های  قبوض 
از جمله حوزه گردشگری مؤثر اعالم کرد که به زودی با 

تکمیل آن مسیر عبور از این بحران ترسیم می شود.

حذف جریمه فعاالن بخش 
گردشگری وحمل ونقل 

وزیر راه و شهرسازی از حذف جریمه عدم پرداخت 
بیمه سهم کارفرما و مالیات مشاغل بخش گردشگری و 

حمل و نقل خبر داد.
هواپیما  بلیت  قیمت  اخیر  کاهش  درباره  اسالمی  محمد 
کرونا  خاطر  به  بلیت ها  کردن  کنسل  جریمه  حذف  و 
اظهارداشت: ما گفتیم که بلیت ها را به عنوان یک بن با 
ارزش در اختیار مسافران قرار دهند تا در زمان عادی شدن 
شرایط، از پرواز استفاده کنند و افرادی را که بلیت آن ها به 

دستور دولت کنسل شده را، جریمه نکنند.
هواپیمایی  سازمان  به  من  افزود:  شهرسازی  و  راه  وزیر 
و  کنند   Open را  بلیت ها  که  می کنم  تأکید  کشوری 

نظارت ها را نیز انجام دهند.
اسالمی ادامه داد: متأسفانه ما با تنوعی از وضعیت در این 
رسیدگی  به  خود  جای  در  کدام  هر  که  مواجهیم  حوزه 
خاصی نیاز دارند؛ چراکه با یک فرمول نمی توان همه مسائل 

را پیگیری کرد.
به  را  این زمینه  تأکید کرد: مردم مشکالت خود در  وی 
از  هم  بنده  و  دهند  اطالع  کشوری  هواپیمایی  سازمان 
به  مجدداً  را  موضوع  این  که  می کنم  تقاضا  سازمان  این 

شرکت های هواپیمایی ابالغ و در عین حال نظارت کند.
و  دفاتر  از  حمایت  خصوص  در  شهرسازی  و  راه  وزیر 
گفت:  کرونا  شرایط  در  هواپیما  بلیت  فروش  آژانس های 
کرونا  از  که  را  مشاغلی  همه  دولت  هیات  جدید  مصوبه 
و  می شود  شامل  را  می شوند  متضرر  و  می بینند  آسیب 
این  شامل  نیز  نقل  و  حمل  و  گردشگری  حوزه  مشاغل 
برای عدم پرداخت  این که  مصوبه اخیر می شوند؛ ضمن 
بیمه تأمین اجتماعی سهم کارفرما و مالیات مشمول جریمه 

نخواهند شد.

گردشگری برای همهبهار ساد ات موسوی

● شیوع بیماری کرونا گر چه همه مشاغل را در کشورمان 
تحت تاثیر قرار داده است لیکن در آستانه نوروز، بخش 
خطر  مرحله  به  دیگر  شغل  هر  از  بیش  را  گردشگری 

ورشکستگی نزدیک کرده است.

نشست و برخاست مسووالن این بخش چه در نهادهای 
دولتی و چه بخش خصوصی برون داد یک طرح فراگیر را 
نوید نداده است. شاخص گفتگوهای این نشست ها دستور 
عدم دریافت جریمه لغو برنامه های مسافران در هر بعد بوده 
است و ظاهرا فکری برای پس از اجرای این دستور نشده 
است به طوری که پس از توصیه مسووالن مبنی بر خانه 
ماندن و بیرون نرفتن، با هجوم مردم برای لغو برنامه های 
مشاغل  مختلف  بخش های  سروصدای  گردشگری شان، 
مرتبط با گردشگری درآمده است. و شاید اگر فکری نشود، 
عوارض آن پس از نوروز خود را نشان دهد و بر بخش های 

دیگر اقتصاد هم تاثیر سوءخودش را بگذارد.
نظرات  هم  داشته  حساسیت  رسانه ها  مورد  این  در 
دست اندرکاران را بازتاب داده اند و هم خود تحلیل کرده اند. 

بخشی از تالش همکاران رسانه ای را با هم بخوانیم:
■■ سفر شوم کرونای گردشگر به ایران

کرونای گردشگر در حال سفر به کشورهای مختلف جهان 
است. همین مسافر  ایران  در شهرهای  از جمله گردش 
شوم، صنعت گردشگری ایران و جهان را فلج و مسافران را 

خانه نشین کرده است.
جذب  حوزه  در  جهانی  های  برنامه ریزی  تمام  اگرچه 
اما  بهم ریخت  گردشگر در سال 2۰2۰ توسط کشورها 
تعدادی زیادی از این کشورها بیشتر از دیگران زیان کردند 
مانند چین که ویروس کرونا از آن جا به تمام جهان سرایت 
کرد. کشورهای زیادی از جمله ایران در حال برنامه ریزی 
برای تعطیالت سال نوی چینی بودند و می خواستند از 
۱۵۰ میلیون گردشگر چینی که همه ساله در جهان سفر 
کنند،  به سمت کشور خود جذب  را  تعدادی  می کنند، 
اما پشیمان شدند و االن حاضر نیستند حتی یک چینی 
به کشورشان بیاید از آن طرف هم کسی به گردش در 

شهرهای چین در این برهه زمانی نخواهد رفت.
در ایران هم هتل های شهرهای مختلفی از جمله گیالن 
و مازندران و قم مسافر نمی پذیرند و هر کسی که وارد 
قرار  بیماریاب  معاینه های  تحت  شود  دیگر  شهرهای 

می گیرد تا مشخص شود حامل ویروس هست یا نه. 

ایرانی ها که تا همین چند روز پیش در حال برنامه ریزی 
برای انجام سفرهای نوروزی خود بودند حاال نمی دانند آیا 
می توانند در هفته آینده هم سفری داشته باشند یا نه چه 

برسد به ایام نوروزی که دو هفته دیگر از راه می رسد.
 در حال حاضر بیشتر ایرالین های خارجی سفرهای خود 
را از مبدا و مقصد ایران کنسل کرده اند. همین کنسلی 
داستانی در پی داشت. هر کدام از خطوط هواپیمایی زمانی 
را برای لغو سفرهای خود به ایران و از ایران اعالم کردند 
و گفتند که خسارت آن را به مسافران می پردازند. ولی 
مسافران ایرانی سفرهای نوروزی خود را هم لغو کرده اند 
ایامی که هیچ یک از ایرالین ها هنوز برای عدم دریافت 

جریمه لغو پروازهایشان بیانیه ای نداده اند.
از طرفی وزیر راه و شهرسازی و معاونت گردشگری وزارت 
میراث فرهنگی از شرکت های هواپیمایی و دفاتر مسافرتی 
بلیت  کنسلی  برای  جریمه ای  ثانوی  اطالع  تا  خواستند 

هواپیماها از مردم دریافت نکنند.
بخشنامه معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی با همین 
مضمون درمورداقامتگاه ها دردسرساز شد. این بخشنامه و 
مصاحبه وزیر راه واکنش دفاتر خدمات مسافرتی را در پی 
کردند  اعالم  مسافرتی  دفاتر  مدیران  از  بسیاری  داشت. 
که بخش نامه وزارت راه و گردشگری درباره لغو تورهای 
گردشگری این روزهاست ولی مردم سفرهای نوروزی را 
لغو می کنند بنابراین کارگزاران خارجی هزینه لغو تور را 

از ما می گیرند.
در این باره، سهند عقدایی فعال گردشگری گفت: متأسفانه 
بار این  در حال حاضر هتل های داخلی و ایرالین ها زیر 
بخش نامه ها نمی روند و بسیاری از آن ها حق کنسلی را 
تورهای  حوزه  در  داریم  که  دیگری  مشکل  می خواهند. 
و  خارجی  کارگزاران  با  تورها  این  در  ما  است.  خارجی 
پیش  هزینه های  رو هستیم.  به  رو  بین المللی  هتل های 
کشورهای  در  کارگزاران  این  به  قبل  ماه ها  از  پرداخت 
مقصد داده شده است. هیچ یک از این کارگزاران از بخش 
نامه های معاون گردشگری ما که پیروی نمی کنند. آن ها 
می گویند می توانیم مهمان بپذیریم و در این زمینه مشکلی 
نیست. ما چطور می توانیم پیش پرداختی که به آن ها واریز 

شده را برگردانیم؟
این موضوع  البته تورگردان ها و فعاالن گردشگری برای 
ماندن  آن هم محفوظ  و  کردند  ارائه  نیز  را  راهکارهایی 
اعتبار نزد آژانس دار و یا هتلدار بود. این پیشنهاد نیز از 
با سال  بود. ماه گذشته همزمان  الگو گرفته شده  چین 

نوی چینی برنامه سفر ۳۵ میلیون گردشگر چینی لغو شد 
که بحران بزرگی برای گردشگری دنیا بود. دولت چین 
به کمک آژانس های مسافرتی آمد. بسیاری از کارگزاران 
که  کردند  قبول  و  کرده  همکاری  آن ها  با  نیز  خارجی 
گردشگران چینی یک سال بتوانند فرصت داشته باشند که 
از تور خریداری شده خود استفاده کنند. این اقدام توانست 
جلوی ضررهای زیاد را بگیرد. بنابراین می توان از آن هم 

در ایران الگو گرفت.
■■ آژانس دار هزینه لغو تور را از جیب می دهد!

کنسلی  هزینه  گفت:  خروجی  و  ورودی  تور  فعال  یک 
تورهای گردشگری را تا آخر نوروز باید از جیب مان به 
ایرالین ها  از  بسیاری  و  هتلداران  چون  بدهیم  مسافران 

زیربار آن نمی روند.
حمید روحانی گفت: منتظر هستیم تا ببینیم سیاست های 
از  ما  چون  چیست.  نوروزی  سفرهای  برای  دولت  کلی 
االن برای سفرهای داخلی و خارجی نوروزی برنامه ریزی 

کرده ایم.
این فعال گردشگری گفت: قبول داریم که اتفاق ناگواری 
رخ داده و باید دست در دست هم بدهیم تا از این شرایط 
عبور کنیم اما نباید این طور باشد که همه بار روی دوش 
میراث  وزارت  بخش نامه  شود.  گذاشته  بخش خصوصی 
فرهنگی درباره عدم دریافت کنسلی تورها مبهم است و 

سهم هر یک در پرداخت زیان ها مشخص نیست.
یا نه.  ما نمی دانیم االن در شرایط فورس ماژور هستیم 
درباره تورهای داخلی می توان مشکل را حل کرد اما درباره 

سفرهای خارجی چه کار باید کنیم.
این مدیر دفتر خدمات مسافرتی بیان کرد: کارگزار خارجی 
انجام  پرواز  مبدا  از  اگر  می گوید  دارد  را  قوانین خودش 
نشود، یک قانون وجود دارد اگر آن کشور پروازهایش را 
کنسل کند یک قانون دیگر. این ها باید با همفکری وزارت 
میراث فرهنگی و وزارت امور خارجه و اتحادیه های صنفی 

همفکری و حل شود.
روحانی افزود: البته االن ما در برخی از موارد داخلی هم 
مشکل داریم به عنوان مثال برخی از هتل ها برای کنسلی 
اتاق ،حاضر به عدم دریافت جریمه نیستند. درحالی که 
ما از االن به آن ها پیش پرداخت داده ایم. نوروز سال ۹۸ 
هنوز  ما  شد،  کنسل  سفرها  از  بسیاری  سیل،  دلیل  به 
نتوانسته ایم از برخی هتل ها طلب مان را بگیریم. با این 

وجود پول مردم را دادیم.

۶۶ درصد از حدود 2۵ میلیون خانوار کشور، در فصل 
بهار سال ۹۸ حداقل یک سفر داشته اند که بر این اساس، 
بهار ۱۳۹7، 2.2  به  رفته نسبت  تعداد خانوارهای سفر 

درصد کاهش داشته است.
 طرح آمارگیری از گردشگران ملی یکی از طرح های مرکز 
آمار ایران است که با هدف تهیه آمار و اطالعات مربوط به 
سفرهای گردشگری خانوارهای کشور، برای بررسی های 
اقتصادی و تصمیم گیری مدیران و برنامه ریزان در حوزه 

گردشگری، توسط آن مرکز به اجرا در می آید.
اطالعاتی  نمونه،  خانوارهای  به  مراجعه  با  طرح  این  در 
در مورد ویژگی های سفر از جمله تعداد سفر، نوع سفر 
)با اقامت شبانه و بدون اقامت شبانه(، هدف اصلی سفر، 
نقلیه  وسیله  نوع  گردشگران،  اقامتگاه  نوع  سفر،  شیوه 
مورد استفاده، تعداد شب اقامت و هزینه های سفر و هم 
اعضای  اجتماعی  ویژگی های  مورد  در  اطالعاتی  چنین 
اشتغال  وضع  و  سواد  وضع  جنس،  سن،  مانند  خانوار 

جمع آوری می شود.
 ۱۰2 از  بیش  بهار۹۸،  فصل  در  بومی  سفرهای  تعداد 
میلیون سفر بوده که 4۶ درصد از آن، با اقامت شبانه و 

۵4 درصد بدون اقامت شبانه بوده است.
فارس،  تهران،  مازندران،  رضوی،  خراسان  استان  ده 
گیالن، اصفهان، کرمانشاه، کرمان، هرمزگان و خوزستان 
با اقامت شبانه در فصل بهار  مقصد بیشترین سفرهای 

۱۳۹۸ بوده اند.
فارس،  تهران،  کرمانشاه،  مازندران،  گیالن،  استان  ده 
و  غربی  آذربایجان  رضوی،  خراسان  قزوین،  گلستان، 
اصفهان مقصد بیشترین سفرهای بدون اقامت شبانه در 

بهار ۱۳۹۸ بوده اند.

سال  بهار  فصل  در  شبانه  اقامت  با  سفرهای  بیشترین 
با هدف دیدار دوستان و بستگان )۶۰ درصد(،   ،۱۳۹۸
گردش و تفریح )22 درصد(، درمان )۸ درصد( و زیارت 
)7 درصد( انجام پذیرفته است. سفرهای با اهداف فوق در 
مجموع ۹7 درصد از سفرها را تشکیل داده است. حدود 
۳ درصد از سفرها در فصل بهار با اهدافی نظیر آموزش، 

خرید و کسب و کار انجام شده است.
در فصل بهار سال ۱۳۹۸، ۳4 درصد از سفرهای بدون 
اقامت شبانه با هدف گردش و تفریح، ۳۰ درصد با هدف 
دیدار دوستان و بستگان، ۱۸ درصد با هدف درمان و ۹ 
درصد با هدف خرید انجام شده است. ۹ درصد سفرهای 
و  زیارت  آموزش،  نظیر  اهدافی  با  شبانه،  اقامت  بدون 

کسب و کار انجام شده است.
اقامتگاه اصلی مورد استفاده در سفرهای داخلی با اقامت 
شبانه خانوارها در فصل بهار سال ۱۳۹۸، خانه بستگان و 
آشنایان با 74 درصد، ویال و آپارتمان اجاره ای با ۹ درصد، 
ویال و آپارتمان شخصی با 7 درصد، چادر و کمپ شخصی 
و اقامتگاه عمومی هر یک با ۳ درصد و اقامتگاه سازمانی با 

2 درصد و سایر اقامتگاه ها هم 2 درصد بوده است.

فرونشست پایه های گردشگری درکرونا

۶۶ درصد خانوارهای کشور یک سفر در بهار داشته اند
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سرمایه گذاری ۴۰۸ میلیاردی 
در چابهار

دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل   -- مهر  خبرگزاری 
سیستان و بلوچستان از تقاضای ۵۳ شرکت برای سرمایه 
گذاری در بندر شهید بهشتی چابهار در سال ۹۸ خبر داد.

بندر  استراتژیک  موقعیت  به  توجه  با  گفت:  آقایی  بهروز 
چابهار و اهمیت و جایگاه ویژه این بندر در مبادالت ایران با 
سایر کشورهای منطقه از ابتدای امسال ۱7۰ هیأت متشکل 
از سرمایه گذاران داخلی و خارجی و مقام های کشوری و 

لشکری از این بندر بزرگ اقیانوسی بازدید کردند.
وی با اشاره به مزیت دسترسی بندر چابهار به آب های آزاد 
بین المللی و گرایش بخش خصوصی داخلی و خارجی به 
ارائه ۵۳  به  بازدیدها  این  بندر اظهار کرد:  این  حضور در 
درخواست سرمایه گذاری و انعقاد 7 قرارداد به ارزش 4۰۸ 

میلیارد تومان منجر شده است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان افزود: از 
جمله پروژه های سرمایه گذاری امسال این بندر می توان به 
احداث انبار سرپوشیده با مساحت بیش از 27 هزار متر مربع 

وظرفیت ساالنه 72۰ هزار تن اشاره کرد.
آقایی ادامه داد: احداث 2 باب مخازن فرآورده های نفتی 
در مجموع با مساحت ۳4 هزار مترمربع و ظرفیت ساالنه 
منعقد  مهم  قراردادهای  دیگر  از  تن  هزار  از 7۵۰  بیش 
با سرمایه گذاران بخش خصوصی در  اداره کل  این  شده 

سال ۹۸ است.

سنگ اندازی ها، چراغ اقتصاد 
دیجیتال را خاموش می کند

کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی 
غیر  تصمیمات  کرد:  اعالم  بیانیه ای  صدور  با  رایانه ای 
کارشناسی، فشارهای جهت دار و پخش گزارش های خالف 

واقع چراغ روشن اقتصاد دیجیتال را خاموش می کند.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان 
تهران، در متن این بیانیه آمده است: اقتصاد دیجیتال یکی 
از موتورهای محرک پیشرفت اقتصادی، به ویژه در شرایط 
فعلی کشور است. تحول ناشی از توسعه این بخش از اقتصاد 
باعث ارتقای بهره وری، شفافیت و نوآوری، بهبود کیفیت 
خدمات و رفاه عمومی و کاهش فساد، نابرابری و بروکراسی 
فرآیندهای  کنار  در  واقعیت ها،  این  به  توجه  با  می شود. 
حساب مند، بهره ور و چاالک این کسب وکارها، دور از انتظار 
اقتصادی، شاهد رشد  اکثر بخش های  بر خالف  نبود که 

اقتصادی آن ها در شرایط رکود تورمی فعلی کشور باشیم.
با کاهش درآمدهای نفتی و صادرات و رجوع به راهکارهای 
افزایش درآمدها از طریق وضع مالیات ها و عوارض جدید، 
متاسفانه و به اشتباه، این بخش از اقتصاد در معرض دید 
جهت جبران کسری به وجود آمده هدف قرار گرفته است.

هشدار  آن  تبعات  خصوص  در  است  الزم  که  رویکردی 
جدی داده شود. هم چنین رویکرد وضع مالیات و عوارض 
عدم  از  ناشی  مجازی  فضای  کسب وکارهای  برای  متنوع 
شناخت ماهیت این کسب وکارها تصمیمی غیرکارشناسی و 
غیرمنطقی است؛ حاشیه سود این کسب وکارها عموما بسیار 
پایین بوده )و همین موضوع یکی از دالیل اثرگذاری باالی 
اول  آن ها در سطح جامعه است( و عمدتا در چند سال 
زیان ده هستند. حتی در صورت زیان ده نبودن، ذات نوآورانه 
و توسعه گرایانه آن ها ایجاب می کند که هر گونه درآمدی 

دوباره به چرخه توسعه بازگردد.

باشگاه خبرنگاران جوان -- تحریم نفتی ایران اولین بار 
از سمت بریتانیا بود که به خاطر ملی شدن صنعت نفت  
از سمت  این تحریم ها که  امروزه  اما  متوجه کشور شد؛ 
متوجه  امریکا  متحده  ایاالت  غربی مخصوصا  کشور های 
برنامه  ادامه  یا  شروع  از  جلوگیری  بهانه  به  شده  ایران 

هسته ای است.
این تحریم ها که به طور مستقیم  و  غیرمستقیم  متوجه 
افراد حقوقی و حقیقی مثل بانک ها و نفتکش هاست باعث 
شده تا درآمد کشور از سمت و سوی اقتصاد رانتینه یا تک 

محصولی خارج شده و به سمت گزینه های دیگر برود.

از جمله منابع داخلی؛ که کشور می تواند از آن به عنوان 
درآمـدی برای مخـارج خـود استفـاده کند مـی تـوان به 
گزینه های زیادی مثل اراضی دولتی، مالیات، برق و صادرات 
آن، صادرات مهندسان و پزشکان داخلی، توریسم، صادرات 

مواد غذایی و منسوجات دستی و غیره و غیره اشاره کرد.
اما باید دانست که تحریم نفتی فقط شامل فروش نفت 
نمی شود بلکه عوارض دیگری مثل قطع ارتباط بین المللی 
چه از لحاظ سیاسی، اقتصادی و بازرگانی را به همراه دارد 
و از طرفی هم باعث می شود ایران به کشوری محدود برای 

ارتباطات تجاری خود تبدیل شود.
■■ دوری از خام فروشی راهی برای توسعه اقتصادی
یونس نورالهی کارشناس انرژی درباره فروش نفت گفت: 
نه تنها در حوزه نفتی بلکه در همه حوزه ها می بایست از 
خام فروشی دوری کرد و به سمت فروش محصوالت با 
ارزش افزوده باال برویم قطعا نفت هم دراین مورد می تواند 
یکی از اهداف خوب کشور باشد، به خاطر این که در راستای 
تامین نیاز جهانی ما می توانیم منابع نفتی کشور را به موارد 
قطعا  افزود:  کنیم.او  تبدیل  باال  افزوده  ارزش  با  دیگری 
فروش محصوالت ثانویه نفتی راحت تر از فروش خود نفت 
است و  آن تمرکزی که در فرآورده های نفتی وجود دارد 
در حوزه های دیگر نیست؛ مانند فروش بنزین که یکی از 

تجربیات خوب کشور است.
■■ تولید باالی بنزین نسبت به میزان مصرف آن

نورالهی گفت: تولید بنزین بیشتر از میزان مصرف بنزین 
است و فروش آن هم به راحتی انجام می شود و تحریم ها هم 
تقریبا نتوانسته اند جلوی فروش این محصول را بگیرند؛ با 
توجه به بازار خوبی که درمنطقه به خصوص در کشور های 

شمالی داریم اگر در حوزه های دیگر هم این چنین عمل 
کنیم می توان در دراز مدت ارز آوری خوبی برای کشور 

به ارمغان آَورد.
این کارشناس درباره صادرات بنزین گفت: پاکستان و هند 
مقصد اصلی و رسمی فروش بنزین کشور هستند و هم 
چنین برخی از کشور های دیگر هم هستند که به آن ها 
بنزین صادر می کنیم، اما این مبادالت خیلی رسمی نیست.

وضعیت  که  این  بر  مبنی  سووالی  به  پاسخ  در  نورالهی 
صادرات پترو پاالیشگاه ها چگونه است؟ گفت: با توجه به 
پاالیشگاهی،  پترو  تولید محصوالت  برای  ظرفیت کشور 
صادرات کمی صورت گرفته که با توسعه کشور به سمت 
مراتب  به  را  ظرفیت  می توان  اولیه،  محصوالت  صادرات 
بیشتر از امروز کرد.او درباره میزان ارزآوری محصوالت نفتی 
گفت: در مقایسه با نیاز کشور میزان ارزآوری موجود کافی 
نیست؛ بازار ثانویه یا بازار نیمایی کشور عمدتا با صادرات 
محصوالت پتروشیمی تعبیه می شود که اگر بخش اعظم 
شود  صادر  پتروشیمی  محصوالت  صورت  به  خام  نفت 
می توان این بخش تامین کننده بخش اصلی نیاز های ارزی 

کشور باشد.
این کارشناس راهکار مشکالت فروش نفتی و محصوالت 
حاصل از آن را در خصوصی شدن این حوزه دانسته و گفت: 
در سیستم دولتی به صورت جدی به مسائل بازار توجهی 
نمی شود و اگر دولت با یک برنامه بسیار منسجم نفت خام 
را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد مفید است تا در 
یا کوتاه مدت شاهد فروش خوب  یک دوره میان مدت 

محصوالت نفتی باشیم.
■■ مالیات راهی برای عدم استفاده از منابع طبیعی

هوشیار رستمی کارشناس اقتصادی  درباره فروش نفت 
و تحریم های ایران گفت: تعداد کشور های اندکی هستند 
که درآمد نفتی دارند و بقیه کشور هایی که نفت ندارند 
هزینه های  عوارض  و  مالیات  مثل  باالیی  درآمد های  با 
کشور خود را بدست می آورند. او گفت: مالیات مهمترین 
پیشرفت  باعث  که  کشور هاست  اقتصادی  درآمد  منبع 
زیرساخت های کشور می شود مثل عوارضی که مردم به 
شهرداری ها پرداخت می کنند یا آن مالیاتی که مردم بخشی 

از درآمد خود را به دولت واگذار می کنند.
■■ اولویت ایجاد فضای کسب و کار نسبت به اخذ 

مالیات

این کارشناس تاکید کرد: دولت صرفا نهادی نیست که که 
بخواهد از مردم پول بگیرد، بلکه باید به آن ها خدماتی هم 
بدهد و این خدمات صرفا تامین امنیت، بهداشت عمومی، 
آموزش و ... نیست مهمتر از همه این که دولت باید بتواند 
فضایی برای کسب وکار ایجاد کند تا مردم بتوانند سودی 

بدست بیاورند و از آن مالیات خود را پرداخت کنند.
رستمی گفت: ایجاد فضای کسب و کار ربطی به تحریم ها 
ندارد و باید در نظر گرفت که در حال حاضر منبع درآمد 
کشور از هر روزنه ای مثل نفت یا دیگر منابع طبیعی کشور 
است که قاعدتا باید اول از همه شرایط مهیا شود و سپس از 

مردم مالیات گرفته شود.
رستمی در پایان با اشاره به این که از خوبی های مالیات 
این است که دولت را در قبال مردم پاسخگو می کند گفت: 
مردم  به  مسوولین  پاسخگویی  امکان  فعلی  شرایط  در 
فرهنگی  بسترسازی  کار  این  الزمه  چراکه  ندارد  وجود 
از  پس  مردم  خارجی  کشور های  در  که  طوری  به  است 
پرداخت مالیات و عوارض خود به آن ها در غالب پیامی به 
طور سیستمی گفته می شود که پول پرداختی آن ها در 
زمینه هایی مثل احداث بیمارستان، مدرسه و یا دیگر موارد 

هزینه شده است.
■■ ظرفیت های اقتصادی کشور به عنوان منبع درآمد

استفاده از منابع سرزمینی ناب که جبرانی برای تجدید آن 
وجود ندارد تنها برای یک دوره ای از زمان کار ساز است باید 
توجه داشت که تحریم هایی که متوجه کشور شده چه در 
عرصه بانکی یا نفتی و حوزه های دیگر، فقط مختص به زمان 
حال نمی شود. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا -- اتفاقی 
که در حدود ۹ ماه آینده رخ می دهد -- نه تنها کشور ما 
رادر بُعد سیاسی --  اقتصادی تحت تاثیر قرار می دهد بلکه 
هر کشور دیگری هم تحت شعاع این انتخابات خواهد بود.
بعضی گمانه زنی ها به این سمت است که اگر ترامپ رای 
نیاورد با روی کار آمدن جبهه دموکرات ها اوضاع اقتصادی 
ایران هم تغییر مثبتی خواهد کرد، اما نکته ای که باید به 
آن اشاره کرد این است که چه ترامپ رای بیاورد و چه رای 
نیاورد ایران برای رهایی از این شرایط سخت اقتصادی باید 
از اقتصاد تک محصولی خارج شود و برنامه دقیق و درستی 

برای آینده خود ترسیم کند.
بر  می تواند  کشور  که  است  برنامه هایی  جمله  از  مالیات 
آن تکیه کند، اما قبل از آن باید یک بار دیگر دهک های 
واضح  طور  به  تا  کرد  بررسی  دقیق تر  را  افراد  درآمدی 
مشخص شود که چه کسی توان پرداخت مالیات را دارد 
و یا هر کس بسته به درآمد خود چقدر می تواند مالیات 

پرداخت کند.

همین  با  ایرالین ها  هم  اروپا  در  صفحه1:  از  ادامه 
اساس  بر  جمله؛  از  هستند.  گریبان  به  دست  مشکالت 
تازه ترین خبری که در رویترز منتشر شده است، شرکت 
و  درآمدزایی  پیش بینی  تازگی  به  که  نروژ  هواپیمایی 
سودآوری خود را پس از سه سال زیان دهی و بدهکاری 
منتشر کرده بود، مجبور شد تحت تاثیر کاهش تقاضای 
سفرهای داخلی و خارجی ناشی از شیوع ویروس کرونا 
درکشورهای مختلف جهان، پیش بینی درآمدهای سال 

2۰2۰ میالدی خود را پس گرفته و حذف کند.
این شرکت با انتشار بیانیه ای ضمن اشاره به افت تقاضای 
سفر و زمین گیر شدن تعداد بی شماری از هواپیماهای آن، 
خاطر نشان کرده که هنوز برای پیش بینی در خصوص 
بر  خطرناک  ویروس  این  شیوع  منفی  تبعات  و  تاثیر 

درآمدزایی این ایرالین بسیار زود است.
این شرکت هم چنین اعالم کرده که قصد دارد از تاریخ 
2۸ مارس تا ۵ ماه مه سال جاری میالدی 22 پرواز خود 
را میان اروپا و ایاالت متحده آمریکا لغو کند که از جمله 
مهمترین آن ها خط پروازی روم به شهرهای لس آنجلس 

استان و نیویورک در آمریکا هستند.
تحلیل گران نیز پیشتر به این ایرالین نروژی هشدار داده 

بودند که با توجه به قرض و بدهی های مالی هنگفت، این 
از  شرکت در مقابل ریزش شدید تعداد پروازهای ناشی 
شیوع ویروس کرونا آسیب پذیری بسیار  بیشتر و باالتری 
نسبت به سایر ایرالین ها دارد. سهام این شرکت مستقر در 
اسلو، پایتخت نروژ، از ابتدای سال جاری میالدی تاکنون 

۵2 درصد سقوط کرده است.
نروژین ایر بزرگترین شرکت هواپیمایی نروژ محسوب می 
شود که به ارائه پروازهای ارزان قیمت و مقرون به صرفه 

شهرت دارد. 
Flybe به  شرکت  ازرویترز،  دیگری  گزارش  براساس 
عنوان یک ایرالین منطقه ای بریتانیایی که همواره تمامی 
اروپا  انگلستان را به مقاصد خارجی خود در قاره  نقاط 

کاهش  و  کرونا  ویروس  شیوع  با  حاال  می کرد،  متصل 
مسافران، ضمن به  تقاضای  و  هوایی  ترافیک  چشمگیر 
شرکت، اعالم  این  در  فعال  شغل   24۰۰ افتادن  خطر 
کرده که به مرحله فروپاشی و بحران های مالی غیرقابل 

چشم پوشی رسیده است.
سخنگوی این شرکت در این خصوص خاطر نشان کرده 
است: تمامی پروازهای این ایرالین از زمان شیوع گسترده 
ویروس کرونا در اروپا لغو شده و هواپیماهای آن نیز به طور 
کامل زمین گیر شده اند. چراکه دیگر هیچ تقاضایی برای 

سفر به مناطق و کشورهای مختلف وجود ندارد. 
سقوط شرکت هواپیمایی Flybe بدون شک برای بوریس 
جانسون، نخست وزیر جدید بریتانیا نیز که وعده داده بود 
حمل و نقل هوایی منطقه ای را در بریتانیا توسعه خواهد 
و کمک های  زده تسهیالت  بحران  به شرکت های  و  داد 
مالی اراٍه کرده و آن ها را از ورطه ورشکستگی نجات خواهد 

داد، دردسرهای بزرگی ایجاد خواهد کرد.
این ایرالین جزو نخستین شرکت های هواپیمایی بود که 
بعد از شیوع و پیدایش ویروس کرونا از حالت سرویس دهی 
خارج شد و تقریبا تمامی پروازهای آن به حالت تعلیق 

درآمدند. 

" خام فروشی ممنوع " 

زیان یک صد میلیارد دالری ایرالین ها از ویروس کرونا!
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 --- پژوهش ---

در ادامه مطالب قبلی در زمینه تبلیغات و رسانه ها    
نگاهی داریم به  جایگاه  تبلیغات  در روزنامه ها، بنظر نگارنده 
باالی  تیراژ  آنچه  روزنامه  داده است در هر  نشان  تجربه 
روزنامه را ضمانت می کند مطلب خوب نیست بلکه آگهی 
تبلیغاتی خوب است .به عبارتی، آگهی تبلیغاتی خوب و 
به جا یعنی  تیراژ باالی روزنامه، لذابه  جز روزنامه هایی  که  
به  وسیله  سازمان ها و ارگان های  دولتی  حمایت  می  شوند، 
سایر ارباب  جراید قبل  از چاپ  و تکثیر جریده  خود به  فکر 

تاسیس  و راه اندازی  سازمان آگهی های خود هستند. 
آن ها معتقدند هرچه  این  بخش  از قدرت  و توان  بیشتری  
برخوردار باشد،روزنامه  می   تواند در نیل  به  اهدافش  موفق  

تر عمل  کند. 
روزنامه  نام   به  کارشناسان   از  یکی   همیلتون «  »ادوارد 
ارتباطات ،  رشته   در  »اوهایو«  دانشگاه   استاد  و  نگاری  
می گوید: »وقتی شما پول  خوبی برای  روزنامه  خود خرج  
مطلب   شما  برای   حاضرند  روزنامه نگاران   کنید،بهترین  
بنویسند. پس  برای  تاسیس  و راه اندازی  این  بخش  تالش  
بیشتری  به  خرج  دهید. بر همین پایه است که سازمان 
آگهی ها در روزنامه ها جایی است که اگر خوب  و حرفه  ای  
به  شمار  روزنامه  یک   درآمدزایی  اصلی   بخش  کند  کار 
می رود. مع هذا همین  آگهی های تجاری  الزم است نقش  
و  پیشرفته   کشورهای   در  کند.  ایفا  هم   را  اطالع رسانی 
اصطالحا جهان  اولی ، براین  بخش  تاکید فراوانی می شود. 

کارشناسان  ارتباطات  معتقدند هر آگهی الزم است به خوبی 
قدرت اطالع رسانی  داشته  باشد تا بتواند بازار اقتصادی  را 
به  تسخیر خود درآورد. لیکن در کشورهای  جهان سوم  به 
پخش و یا چاپ آگهی تنها به عنوان  آیتمی  برای  کسب  
درآمد توجه  می شود حال  آن که  نخستین  خصوصیت  یک  
آگهی  خوب  باید قدرت  اطالع رسانی  آن   باشد  و این اساسی 
است که  لزوم توانایی  وجود تشکیالت  آگهی  در یک  رسانه   

را به خوبی  نشان  می دهد. 

فرض  کنید شما در یک کشور جهان اولی می خواهید برای  
یک   محصول خاص  تبلیغ  کنید ودر رقابتی تنگاتنگ با 
محصوالتی پرطرفدار و شناخته شده هم باشید که حتی  در 
دنیا نیز بی  رقیبند. پس  در نخستین  برخورد احتمال  دارد 
به  این  نتیجه  برسید که  باید میدان  رقابت  را خالی  کنید 
ولی  این طور نیست . بلکه به راحتی  می توانید با طراحی 
یک  اگهی خوب مکتوب تبلیغاتی و یا جمله ای  بسیار رسا 
این  به  شرط   ببرید. ولی   را پیش   در روزنامه ، کار خود 
که  در مرحله نخست آگهی  شما جنبه  اطالع رسانی  خود 
را حفظ  کند و بعد از آن به  دنبال  کسب  درآمد باشید. 
روزنامه  را معموال افرادی  مطالعه  می کنند که  در دو گروه  
مسائل  کردن   دنبال   برای   عده ای   دارند.  قرار  متفاوت  
سیاسی  و اقتصادی  یا هر زمینه  دیگر، صفحات  روزنامه  را 
تورق  می کنند و عده ای دیگر تنها به خاطر پرکردن  اوقات  
خود به  این  رسانه  توجه  دارند. اما فراموش  نکنید که هر دو 
دسته  می توانند جزو مصرف کنندگان  کاالی  شما باشند. 
نگاه   نوع   به   لزوم  وجود آگهی  در روزنامه  ها  مسأله دیگر 
مردم  برمی گردد. آن جا است که  بسیاری  از مردم  معتقدند 
می توانند نیازهای  خود را در صفحات  آگهی  مرتفع  سازند. 
آگهی   صفحه  خاطر  به  تنها  که   افرادی   هستند  بنابراین  
این   در  را  شما  محصول  آگهی   اتفاقا  و  می  خرند  روزنامه  
صفحه  می بینند و جذابیت طرح تبلیغاتی آن ها را میخکوب 
می کند بر همین پایه، در ادامه این مطلب در شماره آتی به 
بررسی اثرات وجود آگهی بر یک روزنامه خواهیم پرداخت.

ادامه دارد...

"هاتف اصفهانی"
سوی خود خوان یک رهم تا تحفه جان آرم تو را

جان نثار افشان خاک آستان آرم تو را
از کدامین باغی ای مرغ سحر با من بگوی

تا پیام طایر هم آشیان آرم تو را
من خموشم حال من می پرسی ای همدم که باز

نالم و از ناله ی خود در فغان آرم تو را
شکوه از پیری کنی زاهد بیا همراه من

تا به میخانه برم پیر و جوان آرم تو را
ناله بی تاثیر و افغان بی اثر چون زین دو من

بر سر مهر ای مه نامهربان آرم تو را
گر نیارم بر زبان از غیر حرفی چون کنم

تا به حرف ای دلبر نامهربان آرم تو را
در بهار از من مرنج ای باغبان گاهی اگر

یاد از بی برگی فصل خزان آرم تو را
خامشی از قصه ی عشق بتان هاتف چرا
باز خواهم بر سر این داستان آرم تو را

"وحشی بافقی"
آه ، تاکی ز سفر باز نیایی ، بازآ

اشتیاق تو مرا سوخت کجایی، بازآ
شده نزدیک که هجران تو، مارا بکشد

گرهمان بر سرخونریزی مایی ، بازآ
کرده ای عهد که بازآیی و ما را بکشی

وقت آنست که لطفی بنمایی، بازآ
رفتی و باز نمی آیی و من بی تو به جان
جان من این همه بی رحم چرایی، بازآ

وحشی از جرم همین کز سر آن کو رفتی
گرچه مستوجب سد گونه جفایی، بازآ

وین اعتصامی" "پر
بی روی دوست، دوش شب ما سحر نداشت

سوز و گداز شمع و من و دل اثر نداشت
مهر بلند، چهره ز خاور نمی نمود

ماه از حصار چرخ، سر باختر نداشت
آمد طبیب بر سر بیمار خویش، لیک

فرصت گذشته بود و مداوا ثمر نداشت
دانی که نوشداروی سهراب کی رسید
آن گه که او ز کالبدی بیشتر نداشت

دی، بلبلی گلی ز قفس دید و جان فشاند
بار دگر امید رهائی مگر نداشت

بال و پری نزد چو به دام اندر اوفتاد
این صید تیره روز مگر بال و پر نداشت
پروانه جز به شوق در آتش نمی گداخت
می دید شعله در سر و پروای سر نداشت

بشنو ز من، که ناخلف افتاد آن پسر
کز جهل و عجب، گوش به پند پدر نداشت

خرمن نکرده توده کسی موسم درو
در مزرعی که وقت عمل برزگر نداشت
من اشک خویش را چو گهر پرورانده ام
دریای دیده تا که نگوئی گهر نداشت

"عطارنیشابوری"
ای به عالم کرده پیدا راز پنهان مرا

من کیم کز چون تویی بویی رسد جان مرا
جان و دل پر درد دارم هم تو در من می نگر

چون تو پیدا کرده ای این راز پنهان مرا
ز آرزوی روی تو در خون گرفتم روی از آنک

نیست جز روی تو درمان چشم گریان مرا
گرچه از سرپای کردم چون قلم در راه عشق

پا و سر پیدا نیامد این بیابان مرا
گر امید وصل تو در پی نباشد رهبرم

تا ابد ره درکشد وادی هجران مرا
چون تو می دانی که درمان من سرگشته چیست
دردم از حد شد چه می سازی تو درمان مرا

جان عطار از پریشانی است 
همچون زلف تو

جمع کن بر روی خود جان 
پریشان مرا

"حافظ"
می خواه و گل افشان کن از 

دهر چه می جویی
این گفت سحرگه گل، 

بلبل تو چه می گویی
مسند به گلستان بر، تا شاهد و 

ساقی را
لب گیری و رخ بوسی، می نوشی و 

گل بویی
شمشاد خرامان کن و آهنگ گلستان کن

تا سرو بیاموزد از قد تو دلجویی

تا غنچه خندانت، دولت به که خواهد داد
ای شاخ گل رعنا ،از بهِر که می رویی

امروز که بازارت پرجوش خریدار است
دریاب و بنه گنجی از مایه نیکویی

چون شمع نکورویی در رهگذر باد است
طرف هنری بربند از شمع نکورویی

آن طره که هر جعدش صد نافه چین ارزد
خوش بودی اگر بودی بوییش ز خوش خویی

هر مرغ به دستانی در گلشن شاه آمد
بلبل به نواسازی حافظ به غزل گویی

کافه شهرحمید مزرعه

لحطاتی با شعربه انتخاب نیما موسوی

بخش پانزدهم
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فلسفه و تراژدی )والتر بنیامین(
مرفه  خانواده  یک  میان  سال۱۸۹2،  در  بنیامین  والتر 
یهودی در برلین به دنیا آمد. او در دانشگاه، فلسفه، تاریخ 
هنر، و ادبیات خوانده بود. موضوع دکترای او مفهوم نقد 
هنری در رمانتیک آلمان نام داشت. او در جوانی مدتی 
خود را با عرفان و فلسفه در دین یهود مشغول کرد. از 
سال ۱۹72 مجموعه آثار او با کمک آدورنو در دسترس 

عالقه مندان قرار گرفته است.
چندان  نه  دلبستگی   ۱۹۳۰-۱۹2۰ سال های  در  او 
محکمی با مکتب فرانکفورت داشت. هر چند که گادامر 
می گرفتند  خرده  بنیامین  تحلیل های  به  هورکهایمر  و 
اندازه کافی دیالکتیکی  به  بودند که تحلیل ها  و معتقد 
نیستند، بیش از هر کس دیگری منجر به شهرت او در 

نهضت ضد مارکسیستی پسامدر نیستی شدند.
بعدها با انتشار کامل آثار بنیامین به مرور اهمیت و ارزش 
افکار او بخصوص از منظر سیاسی - الهیاتی مشخص تر 
چون اگامبن پروژه  کسانی  امروزه  که  منظری  گردید. 

فکری خود را در آن سمت و سو ادامه می دهند.
در 27 سپتامبر ۱۹4۰، به علت فرار از فاشیسم آلمان، 
در مرز فرانسه - اسپانیا، دستگیر و برای فرار از تحویل 
به نیروی گشتاپوی آلمان، دست به خودکشی زد. ظاهرا 
بود  رسانده  مصرف  به  مرفین  قرص  زیادی  تعداد  وی 
می رسد.  نظر  به  مشکوک  مرگی  او  مرگ  تاکنون  ولی 
اخیرا توسط استفان شوارتز این نظریه مطرح شد که او 
توسط پلیس مخفی استالین به قتل رسیده  است. این 
واقعیت که او در قسمت اختصاص داده شده به قبرستان 
کاتولیک ها دفن شده است، مبین این واقعیت است که 

علت مرگ او خودکشی اعالم نشده است.
جمله ی به ظاهر صحیح و در مبنا غلط، تاریخ را فاتحان 
می نویسند، ولی هنر، تاریخ به روایت شکست خوردگان 
است،گفته اوست که بسیاری از متفکران با آن مخالف اند.

در دوره ی ۱4 ساله ی جمهوری وایمار ۱۹۱۹ - ۱۹۳۳ 
والتر بنیامین در صحنه ی ادبی آلمان جایگاه روشنفکری 
را به خود اختصاص داد که در زمینه های مقاله نویسی 
این  پایان  اگر  می زد.  قلم  کتاب  نقد  و  و جستارنویسی 
دوره را نقطه ی عطفی سیاسی در زندگی او بدانیم، آنگاه 
سال های -۱۹2۳ ۱۹2۵ آغاز این مرحله  ی سیاسی است، 
در این زمان بنیامین خود را از فعالیت  دانشگاهی کنار 
کشید و بیشتر به عنوان یک نویسنده ی آزاد فعال شد، 
به صورتی که مجبور گشت به طور منظم و سریع برای 
بازار ادبی مطلب تولید کند. این وضعیت او ناشی از دو 
دیگری  و  فوق دکترای وی  رساله  ی  رد  یکی  بود،  عامل 
سو  یک  از  آلمان.  در  ویرانگر  اقتصادی  تورم  و  بحران 

راه  فوق دکترا  رساله ی  پذیرش  در  بنیامین  نافرجامی 
شغل دانشگاهی را بر روی او بست، و از دیگر سو، تورم 
به طوری  نابود کرد،  و  را نیست  اقتصادی ثروت پدری 
که پدر به هنگام مرگ در سال ۱۹2۶ دارایی ناچیزی 

از خود برجای نهاد.
بر  در  را  گوناگونی  عرصه  های  بنیامین  نویسندگی  کار 
می گرفت و او رسانه ها و شکل های متفاوتی را می آزمود. 
در  و  ادبی  ویژه نامه های  و  متعدد  روزنامه های  در  او 
ادبی  نقد  و  مقاله  زیادی  شمار  رادیویی  فرستنده های 
نوشت و پشت میکروفون خواند که هر یک از این قطعات 
وی  بنیادین  اندیشه های  از  گوشه ای  کوچک،  چند  هر 
در  اندیشه هایش  انتشار  جای  به  او  می کنند.  طرح  را 
از رسانه های  خالق  استفاده ی  با  تخصصی،  مجله های 
پراکنده،  فلسفه ی خود را در همین آثار کوچک بازتاب 
پایان  در  بنیامین که  والتر  گاهشمار آثار  در  می داد. 
زمانی  فاصله ی  در  تنها  است،  آمده  آثارش  مجموعه ی 
۱۹2۶ تا ۱۹۳۳ حدود 22۰ عنوان قطعه ی انتشار یافته 
را می یابیم. او در این آثار به عنوان سنجش گر ادبی یا 
کارشناس زیبایی شناسی ادبی پدیدار نمی شود، بلکه او 
کتاب های عرصه های گوناگون علوم انسانی را چنان به 
نقد می کشد که از نقد او جستاری طوالنی پدید می آید 
که در آن نظریه ها و فلسفه ی او را می توان یافت. با رد 
تقاضای فوق دکترای او، کار بر روی آثار فرانتس کافکا به 

کاری ابدی در زندگی بنیامین بدل می شود.
اندیشه ی بنیامین معطوف به جوانب مشخص زندگی و 
تاریخ بود، به طوری که این اندیشه با عزیمت از جزء، 
پس  در  می گرفت.  بر  در  را  تاریخی  بزرگ  پدیده های 
این اندیشه یک فلسفه ی تاریخ دیالکتیکی  ماتریالیستی 
نهفته بود، زیرا بنیامین از اواسط دهه ی ۱۹2۰ میالدی 

به نگرش مارکسیستی روی آورد.
مفهوم  فهم  در  وی  یهودی  خاستگاه  بنیامین  نزد  ولی 

فرجام شناختی و مسیحاباوری تاریخ مؤثر بود، به گونه ای 
از خود بر جای  او  آثاری که  این نگرش در آخرین  که 
به  تاریخ،  مفهوم  درباره ی  تزهایی  در  یعنی  گذاشت، 
روشنی بازتاب می یابند. برای بنیامین انگاشت سنتی از 
تاریخ، ساخته  و پرداخته ی طبقه ی حاکمه است. تاریخ را 
به مثابه ی رویدادهای پی درپی نگریستن، به معنای تاریخ 
پیروزمندان را نگاشتن است، زیرا تنها کنش آن ها بوده 
که فرصت تحقق یافته است. از نظر بنیامین، وظیفه ی 
تاریخ دان، پیوسته تاریخ را شکافتن و در گذشته ها امید 
را شعله ور کردن، است، امیدی که الهام بخش تالش های 
طبقه ی اجتماعی ستم دیده است. تاریخ دان باید آرزوهای 
رابطه،  این  در  کند.  رازنده  مردگان  تحقق نیافته ی 
بنیامین نیرویی مسیحایی و رستگارانه رابه عصر حاضر 
نوید می دهد، عصر حاضر می  تواند بازندگان تاریخ را از 

شکست شان نجات بخشد.
از  یکی  عنوان  به  بنیامین  فرانسه،  مهاجرت  دوره ی  در 
همکاران آزاد انستیتوی پژوهش های اجتماعی، که جزو 
مکتب فرانکفورت محسوب می شود، زیر نظر دو فیلسوف 
انستیتو  این  نشریه ی  برای  و هورکهایمر  آدورنو  آلمانی 
مقاالت و جستارهایی می نوشت. به ویژه تئودور آدورنو 
در نامه نگاری هایی که با بنیامین داشت، نظرات بنیامین 
به سنجش می کشید.  زیبایی شناسی را  و  درباره ی هنر 
این نامه نگاری ها بعدها پس از جنگ توسط آدورنو انتشار 

یافتند.
-- کتاب شناسی

-- تئوری های فاشیسم آلمان
عصر  در  هنری  اثر  تولیدکننده  به عنوان  نویسنده   --

بازتولید مکانیکی
منتقدین مارکسیست، مهم ترین آثار بنیامین را این سه 

کتاب دانسته اند.
□ دیگر آثار او

-- خاستگاه نمایش سوگبار آلمانی
-- سال های کودکی دربرلین

-- خیابان یک طرفه 
-- خویشاوندان انتخابی گوته

-- انگیزه های بودلر
-- پروژه پاساژها
-- پارک مرکزی

-- نوشته ها
-- دو جلد نامه ها
-- پیرامون برشت

-- انسان های آلمانی

تبلیغات و رسانه 
]بخش چهارم[

      غالمرضاعلمشاهی 
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گربه وحشی اسیرمار بوآ
ویدئویی که به تازگی منتشر شده است تالش یک 
بوآی  مار  نوعی  مرگبار  حمله  از  فرار  برای  وحشی  گربه 
کانستریکتور را به تصویر می کشد. دو مرد محلی در شهر 
"الجیتاس" واقع در شمال غربی آرژانتین که با خودروی 
خود در حال عبور از جاده بودند این صحنه را از نزدیک 
مشاهده کردند. آن ها بالفاصله با تلفن همراه خود ویدئویی 
از صحنه جدال نفس گیر گربه وحشی با مرگ تهیه کردند.

در ویدئویی که این افراد محلی تهیه کرده اند گربه وحشی در 
تالش برای رهایی از مار بوآ دیده می شود. 

این در حالی است که مار بوآ با حلقه زدن بدن خود به اطراف 
بدن گربه وحشی سعی در خفه کردن این حیوان دارد. در 
ادامه این دو مرد محلی برای نجات گربه وحشی وارد عمل 
شدند و توانستند این حیوان را پیش از آن که توسط مار بوآ 
خفه و بلعیده شود نجات دهند. آن ها با باز کردن حلقه مار بوآ 
از اطراف بدن گربه وحشی موفق به نجات این حیوان شدند.  
این ویدئو توسط "سولو روجاس"، که یک مامور محیط بان 
محلی است در فضای مجازی منتشر شد. روجاس در کپشن 
این ویدئو نوشت: »ریسک همیشه وجود دارد، اما افراد محلی 
می دانند چطور با دست خالی و بدون تجهیزات با حیوانات 

وحشی روبه رو شوند.«
بنا به گفته این مامور محیط بان، ابتدا دو مرد محلی برای 
جداسازی این دو حیوان از هم وارد عمل شدند، اما بعد دو 
نفر دیگر از افراد محلی برای کمک به آن ها ملحق شدند و 

توانستند این دو حیوان را از هم جدا کنند.

سالخورده ی شجاع وسارق نابکار!
پلیس کاردیف پایتخت ولز ویدئویی از سرقت و دفاع 
غیرمنتظره پیرمردی را که با دوربین نصب شده در خیابان 

کلشستر ضبط شده بود، در فیس بوک منتشر کرد.
در این ویدئو نشان می دهد که مرد پیر برای برداشت پول از 
یک دستگاه خودپرداز از خودروی خود پیاده می شود. زمانی 
که پول را در جیب خود می گذارد، مردی ناشناس به سمت 
او می رود تا پول ها را بگیرد و پیرمرد را با گذاشتن شی روی 
گردنش که بعدا به گزارش پلیس مشخص شد آن شی مداد 
بوده، تهدیدمی کند.اما بر خالف انتظار، پیرمرد تسلیم او 
نشده و از خوددفاع می کند. حتی سارق را نیز به جنگ 
دعوت کرد ه ضربه ای به صورتش می زند. سارق نیز با دیدن 

چنین واکنشی فرار را بر قرار ترجیح می دهد. 
توانایی  از کسانی که  این ویدئو،  انتشار  با  پلیس کاردیف 
شناسایی سارق را دارند درخواست تماس کرد و اقدامات 

پیرمرد را بسیار شجاعانه خواند.
را  پیرمرد  .شجاعت  ویدئو  این  دیدن  با  بسیاری  کاربران 
تحسین کردند، اما بعضی ها هم اظهار داشتند پیرمرد با این 
کار جان خود را به خطر انداخته و بهتر بود پول را بدون 

دردسر به سارق می داد.

شماره 118 --- جدول و سودوکو ---
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جواب شماره قبل

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

امروز ۵۰ متر دنبال تاکسی دویدم. بعد راننده نگه داشت.
.

گفت؛ میخوای سوار بشی ؟؟
.
.
.
.
.

گفتم؛ نه داداش ،فقط می خواستم بگم که سفر خوشی رو 
برات آرزومی کنم!

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

کاشکی مثل این فیلم ها یک دختر پولدار عاشقم بشه
.
.
.
.

از زندگی  بیاد بگه 2۰۰ میلیون بهت میدم  باباش  بعد، 
دخترم برو بیرون...

.
من هم با قلبی شکسته قبول کنم!!!

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

عاغاااا
.

یک رفیق دارم خونشون روبه روی تاالره؛
.

هر شب میره وسط مجلس می رقصه
.

خانواده داماد فکر می کنند فامیل عروسه،
.

خانواده عروس فکر می کنند فامیل داماده
.
.

.

.
دو تا پنجاهی شاباش می گیره،

.
شامش روهم می خوره میاد خونه،

.
آماده میشه برای شب بعد!

.
...این هم ماهی ۳ میلیون درامد، هی بگید کار نیست!!!

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

یک سالمی هم بکنیم به پول...
.
.

سالم چرکو؛ مارو نمی بینی خوشحالی؟؟؟
.

خاک تو سرت...

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

یک زن همیشه می بخشه و فراموش می کنه!
.

ولی ...
.
.
.

هیچ وقت نمیذاره تو فراموش کنی که بخشیده و فراموش 
کرده ..!

.
درود بر بانوان غیورِ پدر در آرِ سرزمینم...

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

دارو  مفاصلش  درد  برای  تا  داروخانه  رفت  بانوی مسنی 
بخره. . .

.

.

.
صندوق دار داروخانه بهش گفت:

.
خوشگل خانم امر بفرمایید...

.
بانوفورا کمرشو راست کرد گفت:

.
رژ لب می خواستم عزیزم....

.
...این است قدرت کلمات!!!

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

به بابام میگم 27سالم شده نمیخوای برام استین باال بزنی  
.
.
.

میگه: واال اگه کسی راضی بشه با تو ازدواج کنه آستین 
که سهله ،پا چه شلوارمی زنم باالمیرم خواستگاری برات...!

.
یعنی اینقدر تو خانواده من رو قبول دارند.

************ 
جمعی زیر درختی نشسته بودند. بهلول را دیدند که از آن 

جا عبور می کند. 
باهم گفتند: بیائید بهلول را مسخره کنیم. پس جملگی 
برخاسته و نزد بهلول آمدند و گفتند: اگر از این درخت باال 

روی ده درهم به تو می دهیم. 
بهلول پذیرفت، درهم ها را گرفت و در آستین پنهان نمود 

و گفت: بروید نردبانی حاضر کنید...! 
گفتند: نردبان شرط نکرده بودیم. 

.
بهلول گفت: اما پیش من نردبان شرط بود!!

افقی:
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۵- عدد خیطی- خانه ییالقی- دشت و بیابان ۶- کوه تاریخی کرمانشاه - مخترع دیگ بخار- لحظه کوتاه 7- رازها- اسب یکران- پست و فرومایه ۸- بازی خانمان برانداز- گشوده- زمین ترکی- فالنی ۹- حرف نوروزی- مالقات- ناامید 
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مردم به صنعت گردشگری
 کمک کنند

وزیر میراث  فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی با بیان این که همه 
باید کمک کنیم تا از شرایطی که 
آمده عبور کنیم، گفت:  به وجود 
پیشنهاد و درخواست من از مردم 
این است که تا جایی که امکان دارد 
نسبت به لغو رزرو هتل و تورهای 
داخلی خود اقدام نکنند و با هدف کمک به صنعت گردشگری 
و جلوگیری از ورشکستگی این صنعت، رزروهای خود را به 

زمان بعد از کنترل ویروس کرونا منتقل کنند.
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزیر  مونسان  علی اصغر 
صنایع دستی در گفتگو با برنامه رادیویی »پارک شهر« رادیو 
تهران،افزود: برخی از مردم که برای نوروز بلیت، هتل و یا تور 
رزرو کرده اند، با توجه به شیوع بیماری کرونا درخواست لغو 
رزرو و استرداد وجوه پرداختی را دارند که این موضوع باعث 
فشار به فعاالن صنعت گردشگری کشور شده است. برخی 
از آن ها در خارج از کشور نسبت به رزرو هتل برای مسافران 
خود اقدام کرده اند اما در حال حاضر هتل های خارجی حاضر 
به استرداد وجه پرداختی به دفاتر گردشگری نیستند و این 
موضوع باعث شده تا در کنار افت سفرها و گردشگری داخلی 
شاهد فشار بر روی فعاالن صنعت گردشگری از جمله دفاتر 

خدمات مسافرتی و نیز هتل ها باشیم.
مونسان تصریح کرد: از آنجایی که مردم عزیز ایران همواره 
با ما همکاری داشته اند و به صنعت گردشگری کشور نیز 
عالقه مند هستند، درخواست من از مردم این است برای لغو 
رزروهای خود عجله نکنند و این رزروها را با همان نرخ و 
بدون تغییر به زمان دیگری موکول کنند و بعد از کنترل و 

مهار بیماری کرونا از آن استفاده کنند.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: 
کل  ادارات  به  را  دستورالعملی  خصوص  همین  در  البته 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ها ارسال 
کرده ایم و مردم عزیز در صورتی که تمایل به لغو رزرو و 
این  به  نسبت  می توانند  دارند  را  پرداختی  وجوه  دریافت 
موضوع اقدام کنند و اگر به مشکلی برخورد کردند می توانند 
به ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در 

استان ها مراجعه کنند.
او در ادامه با تشریح تاثیرات کرونا بر صنعت گردشگری در 
ایران و سایر کشورها، اضافه کرد: شیوع بیماری کرونا باعث 
وارد شدن خسارت به حوزه اقتصادی در بسیاری از کشورها 
شد که در این میان با توجه به اهمیت صنعت گردشگری 
در حوزه اقتصاد، بیشترین خسارت را صنعت گردشگری دید 
و بر اساس برآوردها ۳۰ تا 4۰ درصد شاهد کاهش حجم 
سفر و گردشگری در دنیا بعد از شیوع بیماری کرونا هستیم.
مونسان سپس به شیوع کرونا در چین اشاره کرد و افزود: 
حساب  به  گردشگری  برای  خوب  بسیار  بازار  یک  چین 
می آید و در این زمینه با توجه به عدد ۱۵۰ میلیون گردشگر 
خروجی چین و رتبه اول آن ها در هزینه کردن در طول 
از چین و دریافت سهم  بازار جدید  ایجاد  به دنبال  سفر، 
مناسب از بازار گردشگری چین بودیم که با شیوع کرونا این 
برنامه ریزی ها تحت تاثیر قرار گرفت که البته در این رابطه 
اولین دستگاهی بودیم که با وزارت بهداشت همکاری کردیم 

و پروازها را محدود کردیم.

بازدید از سازه های آبی شوشتر 
ممنوع شد

مدیر پایگاه میراث جهانی سازه های آبی ـ تاریخی 
قلعه   آبشارها،  و  آسیاب ها  سایت موزه های  گفت:  شوشتر 
سالسل و خانه تاریخی مرعشی تا اطالع ثانوی تعطیل است.

محمدرضا بهادری مدیر پایگاه میراث جهانی سازه های آبی 
ـ تاریخی شوشتربا اعالم خبر تعطیلی این مجموعه، گفت: 
و  از سالمت شهروندان  راستای حفاظت  در  تصمیم   این 

جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اتخاذ شده  است.
این  گردشگری  محوطه های  و  سایت ها  شد:  یادآور  وی 
شهرستان، به منظور مقابله با کرونا طی این مدت شست  

و شو و استریل خواهند شد.
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»هفته نامه سراسری، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی«

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

لحظات  سخت ترین  در  حتی  می زند،  لبخند  همیشه 
زندگی اش  روزهای  ذره  ذره  از  می کند  زندگی اش. سعی 
لذت ببرد. از کوچکترین فرصت های زندگی اش به راحتی 
می آید  پیش  برایش  که  اتفاقی  هر  از  او  نمی کند.  عبور 
بهترین استفاده را می کند " مثال از ؛"نوشیدن یه فنجون 
قهوه تو یه کافه دنج یا قدم زدن های طوالنی در خیابون 

خیلی لذت می برم".
من، آقای حسینی را در خانه جوان اصفهان دیدم.فرصتی 
پیش آمد تا گپ و گفت کوتاهی با هم داشته باشیم. در 
همان مکالمه کوتاه، احساس کردم که انسانی تالشگر است. 
او در خانه جوان کارگاه هایی با موضوع حقوق مالکیت فکری 
برگزار می کند که برایم جالب بود بیشتر از کار و انگیزه اش 
بشنوم. به نظرم آقای حسینی می تواند بیشتر در بین مردم، 

حداقل در اصفهان، شناخته شود. 
همین موضوع باعث شد که مصاحبه آنالین و کوتاهی از 
ایشان داشته باشم تا موضوعاتی که برای خود من از او 

جالب است را با دیگران هم به اشتراک بگذارم.

■■ خودتان را معرفی کنید 
شهر  در  ۱۳7۰و  2۸خردادماه  متولد  هستم.  محمد   ◄

اصفهان به دنیا آمدم و همین جا نیز زندگی می کنم.
اگر بخواهم شخصیت خودم را در چند جمله بیان کنم، باید 
بگویم که از نظر خودم پسری پرانرژی هستم و البته عاشق 
طبیعت. من با حضور در طبیعت از آن جا انگیزه و انرژی 
می گیرم. عالقه زیادی به کوهنوردی دارم. همیشه به دنبال 
این بوده ام که بهترینی که می توانم و از خودم انتظار دارم 
باشم. و خوب، دوست دارم در جامعه فرد تاثیرگذاری باشم. 
مطالعه یکی از تفریحات من برای آگاهی بیشتر نسبت به 

اطرافم است.
■■ معموال چه کتاب هایی را مطالعه می کنید؟

◄ اشعار حافظ و مولوی و اکثر شعرای معاصر را به صورت 
دوره ای و منظم می خوانم. به کتاب های روانشناسی هم 
عالقه دارم. به فراخور حس و حالی که دارم کتاب ها را 
انتخاب می کنم. و البته کتاب های حقوقی را هم به طور 

مرتب مطالعه می کنم.
■■ در مورد تحصیالتتان بگویید؟

این رشته مورد  من در رشته حقوق تحصیل کرده ام.   ◄

عالقه من بوده و از این که همان راهی که دوست داشته ام 
را رفته ام خوشحالم. حقوق را تا مقطع کارشناسی ارشد و 
در گرایش "حقوق تجارت بین الملل" ادامه دادم. از زمان 
قوانین  به  بیشتری  لیسانس عالقه  دانشجویی در مقطع 
بین المللی داشتم. همین موضوع هم باعث شد که به مرور 

بیشتر  به سمت این گرایش کشیده شوم.
چون عالقه زیادی به رشته حقوق داشته ام، سعی می کنم 

همیشه اطالعاتم را در این زمینه به روز نگه دارم. 
■■ آیا شما خودتان را فرد موفقی می دانید؟

آن  به  روز  در طول  مرتب  است که  کلمه ای  موفقیت   ◄

فکر می کنم. در ذهنم دنبال مفاهیم مختلف راجع به آن 
می گردم. البته من تعریف خودم را از موفقیت دارم. به نظر 
من زندگی ما پر از چالش های کوچک و بزرگ است. وقتی 
ما این چالش ها را به خوبی پشت سر می گذاریم، آنجا یک 
موفقیت در زندگی ما ثبت می شود. این موفقیت ها می تواند 
کوچک یا بزرگ باشد. من عقیده دارم که چالش هایی که 
با آن ها مواجه می شویم به زندگیمان معنی می دهد و فکر 
می کنم بدون آنها و گذرکردن از چالش ها، زندگی معنای 

خودش را از دست خواهد داد. 

مسیر  یک  موفقیت  که  است  این  دارم  من  که  حسی 
نقطه ای  از  نیست که  این طور  چرخشی دارد. فکر کنم 
شروع شود و در نقطه ای دیگر ختم. این چرخش روزانه در 

زندگی ما تکرار می شود.
ایران زندگی می کنم،  بقیه جوانانی که در  من هم مثل 
بزرگ و  موفقیت های مختلفی داشته ام که ممکن است 
یا کوچک بوده باشد. لطف خدا را در این مسیر بی تاثیر 
نمی دانم. آرزو می کنم هر روز در زندگی ام بتوانم موفقیت 

تازه ای را رقم بزنم. 
در  می کنید  فکر  که  موفقیت هایی  از  تا  چند   ■■

زندگی به دست آورده اید را توضیح می دهید؟
در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، چند دوره دانشجو 
و پژوهشگر نمونه دانشگاه شدم. از آنجایی که عالقه زیادی 
به تحقیق و پژوهش دارم و از این کار لذت می برم، تعدادی 

فعالیت های پژوهشی نیز انجام داده ام.
من عضو باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان دانشگاه آزاد 
اسالمی هستم. به لطف خدا تا کنون توانسته ام سه مدرک 
بین المللی در حوزه حقوق مالکیت فکری از سازمان جهانی 

مالکیت فکری WIPO مقر ژنو سوئیس کسب کنم. 
به خاطر نگارش پایان نامه ام در مقطع کارشناسی ارشد، در 
جشنواره تالیفات علوم انسانی و اسالمی جایزه ویژه عالمه 
جعفری )ره( را به دست آوردم. در جشنواره پایان نامه ی 
توانستم کسب کنم.  را  نیز جایزه ویژه خیام  برتر کشور 
در همان جشنواره پایان نامه ی برتر، پایان نامه ام به عنوان 
پایان نامه برتر شناخته شد و جایزه ویژه دکتر حسابی را 

به آن دادند.
در کنفرانس بین المللی انرژی منطقه تجاری اکو هم در 
حوزه قراردادهای نفتی یک مقاله نوشتم که مقاله ام از آن 

جا توانست پذیرش بگیرد.
جدیدترین اتفاق خوبی هم که برایم رقم خورد، پذیرفته  شدن 

مقاله ام در همایش ملی حل و فصل اختالفات نفتی بود.

■■ در حال حاضر مشغول به انجام چه کاری هستید؟
مورد  در  مشاوره  ارائه  و  کارتدریس  حاضربه  درحال   ◄

اختراع  ثبت  مسائل  و  فکری  مالکیت  حقوق  موضوعات 
مشغول هستم. تا االن در چندکارگاه که خانه جوان اصفهان 

برگزار کرده است نیز تدریس کرده ام.
مورد  در  تحقیق  و  مطالعه  کار،  مشغول  را  وقتم  بیشتر 
مسائل حقوق تجارت بین الملل و مخصوصاً حقوق مالکیت 

فکری هستم.
جدیدترین  که  است  این  دارم  انگیزه  برایش  که  کاری 
مطالب را برای کارگاه هایی که قرار است در آینده برگزار 

شود، آماده کنم.
■■ لطفا درمورد حقوق مالکیت فکری بیشتر توضیح 

بدهید.
◄  اگر بخواهم حقوق مالکیت فکری را خیلی ساده توضیح 
بدهم، باید بگویم که دنیا در مسیری است که ارزش معنوی 
و مادی ایده ها و افکار محققان و پژوهشگران می تواند از 
قیمتی ترین سنگ ها و با ارزش ترین فلزات هم باالتر باشد. 

حقوق مالکیت فکری  به مجموعه قوانینی گفته می شود 
که از دارایی های فکری افراد محافظت می کند و آن ها را از 
دست درازی سودجویان احتمالی برحذر می دارد. اختراعات، 
اکتشافات و همین طور آثار ادبی و هنری شامل این موضوع 
می شود. در این قانون از پدیدآورندگان این مقوالت حمایت 
می شود. این موضوع باعث می شود که صاحبان ایده و فکر 
تشویق شوند تا هرچه بیشتر و بهتر روی تحقیقات و سایر 

دستاوردهای فکری خودشان تمرکز کنند.
■■ هدف شما از برگزاری این کارگاه هایی که به آن 
ها اشاره کردید چیست و مخاطبان این کارگاه ها چه 

کسانی هستند؟
شهر  در  فکری  مالکیت  کارگاه های  برگزاری  از  هدفم   ◄

به  نسبت  جامعه  افراد  آگاهی  سطح  باالبردن  اصفهان 
هنوز  ما  مردم  متاسفانه  است.  زمینه  این  در  حقوقشان 
نمی دانند که مالکیت فکری چه قدر می تواند در زندگیشان 
موثر باشد. صاحبان صنعت و مشاغل و هم چنین جوان هایی 
که دارای ایده ای ناب و پول ساز هستند، نمی دانند چه طور 

می توانند از دارایی فکری خود محافظت کنند.
کارگاه هایی که برگزار کرده ام خوشبختانه با استقبال خوبی 
افرادی  مواجه شده است. در همین دوران متوجه  شدم 
که در حوزه کسب و کار فعالیت می کنند واقعا دغدغه 
دارند و همین طور سواالت خیلی زیادی در سرشان در 
مورد حقوق ایده ها وجود دارد. ولی آن ها بعضا نمی دانند در 
این مورد چگونه می توانند به روزترین اطالعات کاربردی را 

به دست آورند.
ماهیت گردشگری  به واسطه  اصفهان  نظر من شهر  به 
-- تاریخی و هم چنین وضعیت صنعتی ای که دارد، نیاز 
مبرمی به شناخت مالکیت فکری توسط ساکنین آن جا 

و صاحبان کسب و کار وجود دارد. 
مخاطبان این کارگاه ها بیشتر دانشجوهای رشته حقوق 
و افرادی هستند که در حوزه استارتاپ ها فعالیت دارند. 
به غیر از این گروه ها، افرادی هم که در حوزه اختراعات 

فعالیت می کنند در این کارگاه ها شرکت می کنند.
■■ در کاری که انجام می دهید، آیا سختی ای هم 

وجود دارد؟
◄ مسلما هر کاری سختی های خود را دارد. اگر بخواهم 

انجام  من  که  فعالیتی  سختی های  به  کوتاه  اشاره ای 
می دهم داشته باشم می توانم روی قدم اول تاکید کنم؛ 
و  کار،  هر  از  مرحله  سخت ترین  اول  قدم  من  نظر  به 
خوب، همین کاری که من مشغول به انجام آن هستم 
است.  تجربه به من ثابت کرده است که وقتی در مسیر 
درست هر کاری قرار بگیریم، دیگر پستی ها، بلندی ها و 
سایر سختی ها آزاردهنده نیست؛ بلکه جذابیتی هم به 
مسیر می دهد. این همان جایی است که من اسمش را 

"گذرکردن از چالش ها" می گذارم. 
خسته  می روم  که  راهی  در  اگر  که  گرفته ام  یاد  من 
شدم، فشاری نیاورم و استراحت کنم اما هیچ قت تسلیم 

شرایطی که ممکن است من را از هدفم دور کند نشوم.
■■ به عنوان حرف آخر چه پیامی دارید؟

◄ حرف آخر این که؛ هیچ چیز در این دنیا قشنگ تر از 

آن نیست که همیشه در حال رشد و شکوفایی باشیم و 
هیچ چیز با ارزش تر از این نیست که به دوستان خودمان 
و بقیه افراد جامه کمک کنیم تا سایرین هم به رشد و 

شکوفایی برسند.

موفقیت چرخه ای تکرارشدنی است
]مصاحبه با سید محمد حسینی، مدرس حقوق مالکیت فکری[مائده توکلی


