
۱۶۰۰ میلیارد تومان برای مقابله 
با کرونا 

رییس  و  جمهوری  رییس  معاون  نوبخت  باقر  محمد   
سازمان برنامه و بودجه در توییتی تصریح کرده است:  افزون 
بر کمک به معیشت گروه های آسیب پذیر، اقدام دیگر دولت 
برای مقابله با  #کرونا، تقویت نظام بهداشت و درمان برای 
خدمت به مردم بوده است که تاکنون ۱۶۰۰ میلیارد تومان 
به ستاد ملی مقابله با کرونا و دانشگاه های علوم پزشکی 

کشور پرداخت شده است.
اقشار  برای  بسته  دو  اختصاص  از  پنجشنبه شب هم   وی 
هزار  تا ۶۰۰  ماهیانه ۲۰۰  کمک  شامل  که  کم  برخودار 
تومانی برای سه میلیون ایرانی فاقد درآمد ثابت و وام یک تا 
دو میلیونی چهار درصدی بدون ضامن برای چهار میلیون نفر 

شاغل آسیب دیده همچون کارگران و اصناف خبر داد.
ویروس  با  مقابله  ستاد  رسانی  اطالع  دیگر،کمیته  ازسوی 
کرونای وزارت امور اقتصادی و دارایی از واریز ۱۵ میلیارد 
تومان در وجه اورژانس کشور و ۲۰۰ میلیارد تومان هم از 
محل منابع هدفمندی یارانه ها بابت سختی کار پرستاران در 

وجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبر داد.
به گزارش وزارت اقتصاد و امور دارایی، بنا به اعالم این کمیته؛ 
مبلغ ۵۶۰ میلیارد تومان توسط معاونت نظارت مالی و خزانه 
داری کل کشور وزارت اقتصاد برای تأمین مالی بیمه سالمت 
به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هفته جاری 
پرداخت شده است.هم چنین کمیته اطالع رسانی ستاد مقابله 
با ویروس کرونای وزارت امور اقتصادی و دارایی از واریز مبلغ 
۷۰ میلیارد تومان در هفته جاری از سوی معاونت نظارت 
مالی و خزانه داری کل کشور وزارت اقتصاد بابت خرید دارو 

در وجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبر داد.
بنا به این گزارش هم چنین مبلغ یک هزار میلیارد تومان بابت 
یک درصد طرح سالمت در وجه وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی بابت دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور 

پرداخت شده است.
بنا بر اعالم کمیته مذکور، با هماهنگی بیمه مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران، صنعت بیمه کشور در روزهای آتی معادل ۴۵۰ 
میلیارد تومان برای رفع مشکل نقدینگی و مقابله با ویروس 
کرونا به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت 

خواهد کرد.
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سالمت باشیم
آشنایی با گیاه شنگ 

و خواص آن 

کافه شهر
فلسفه و تراژدی  )مارتین هایدگر (

تکه ای از من تکه ای از زمین
این چندسال؛

هر سال، دریغ از پارسال!

پژوهش
تبلیغات و رسانه 

تولید دوربین های هوشمند 
تعیین دمای بدن
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دو کلمه حرف ورزشی
اساسنامه فدراسیون فوتبال؛ 

شاید وقتی دیگر!

نوروز در خانه
 دل هایمان را به هم پیوند بزنیم

گردشگری برای همه
دلتنگی های بهاری در خزان 

گردشگری

تولیدات نشر معیار      سرمقاله
کتاب های گیالس 

ویژه ی کودکان
 

لطفا برای سفارش با شماره ی 09301837148 
تماس حاصل فرمایید

»مدیر مسوول«

سرافرازی در گیر و دار 
هراس ازکرونا

در این هیاهوی تهاجم کوید۱۹ 
به همه ارکان جامعه، پیشقراوالن مبارزه و مقابله با آن، 

الحق واالنصاف خوش درخشیدند.
اگرچه هراس از ابتال به بیماری کرونا بیشتر افراد جامعه را 
در معرض خطر دچار شدن به آن قرارداده است، و اگر چه 
در گذشت تعدادی از هم  وطنانمان در این "همه گیری" 
تاثر و تاسف دارد و اندوهگینی بازماندگانشان چونان اندوه 
همه ی ماست، لیک از این که چنین فداکارانی در بخش 
و  کرد  شادی  باید  دارند  حضور  و  وجود  کشور  سالمت 

سرفراز بود.
به  نسبت  مردم  ذهنیت  گذشت،  که  سال هایی  این  در 
بخش درمان کشور ذهنیتی شکاک و ناخرسند بوده است. 
داستان های واقعی و بعضا رواج افسانه از دریافت های نجومی 
برای جراحی ها، و تجویز جراحی های غیر ضروری، وقت های 
طوالنی و نارضایتی هایی که از بی مسوولیتی یا کم مسوولیتی 
کادر درمان در جامعه شایع بود، با رزم اخیر سربازان سالمت 

جامعه، چون حبابی به همان افسانه ها پیوست.
نه تنها در کوچه و خیابان، حتی در فضای مجازی هم، 
فداکاری  به  نسبت  را  مردم  سپاسگزارانه  نگاه  می توان 

عزیزانشان در بخش سالمت شاهد بود.
در این مورد، هر چند از دست رفتن شماری از کادر درمان 
در تهران و شهرستان ها بسیار غم انگیز و جبران ناپذیر است، 
با  اما خود نشانه مقابله تنگاتنگ سربازان جبهه سالمت 
تهاجم ویروس خطرناکی است که سالمت مردم را نشانه 
رفته است. شهید دانستن این ایثارگران دین کوچکی است 
ادا  که  بی سابقه،  تهاجم  این  با  فداکاران درگیر  قبال  در 

شده است.
کادر  اقدامات  از  جهانی  سازمان های  کارشناسان  که  این 
این  بر  تاییدی است  درمانی کشور تجلیل می کنند مهر 
سخن که ایران یکی از بهترین کادر درمانی در جهان را 
دارد. گر چه مردم خود به عینه و در عمل، صحت این گفته 

را تجربه کرده اند.
پاک باد دامن این حرفه برای همیشه از ظن بد، و درود بر 

این ایثارگران صحنه سالمت کشور...

اقتصاد جهان 
درچنگال 
کــرونـا!

قول وزیر 
گردشگری برای
 بعد از کــرونـا



خواص معجزه آسای رازیانه 
بهبود  برای  که  است  شیرین  رایحه ای  با  گیاهی  رازیانه 

سالمتی فوائد بسیاری دارد.
■■ برخی فوائد رازیانه

۱-- رازیانه مفید برای افزایش شیر در مادران شیرده:رازیانه 
حاوی نوع خفیف استروژن است. این هورمون تولید شیر را 
افزایش می دهد که همین خاصیت رازیانه در زنان شیرده نیز 

مشاهده شده است.
۲-- رازیانه تقویت کننده سیستم تنفسی: شست و شوی 
را رها  رازیانه می تواند مخاط های ریه ها  با دانه های  دهان 

سازد و گلودرد و سرفه را تسکین دهد.
3-- رازیانه و تسکین انقباضات مربوط به قاعدگی: نتایج 
بررسی در مورد خواص رازیانه نشان می دهد ترکیب عصاره 
رازیانه و ویتامین E به طور قابل توجهی دردهای انقباضی 
را در دوران قاعدگی کاهش می دهد. ترکیب رازیانه حتی از 

مسکن های غیرنسخه ای نیز موثرتر است.
۴-- رازیانه برای درمان گریه های بی وقفه نوزادان : »کولیک« 
یا قولنج در نوزاد مشکلی است که باعث می شود گریه های 
بی وقفه او برای چند ساعت به طول انجامد. دلیل قطعی برای 
این وضعیت در نوزاد وجود ندارد اما می تواند موجب استرس 
در والدین شود. نتیجه مطالعه انجام شده در روسیه حاکی 
از آن است که روغن دانه رازیانه می تواند شدت قولنج را در 

نوزاد کاهش دهد.  
۵-- رازیانه مفید برای مقابله با بیماری ها: مطالعات و آزمایش 
پزشکی اخیر نشان می دهد که رازیانه در کمک به مقابله با 
بیماری ها و کاهش سرعت رشد باکتری ها به خصوص در 

مورد بیماری وبا موثر است.
۶-- رازیانه دارای خاصیت طعم دهندگی: به طور معمول 
اسانس ها طعم خوشایندی دارند و به راحتی از طریق پوست 
جذب می شوند و بنابراین روغن رازیانه ترکیب معطر مناسبی 
برای صابون ها و عطرهاست. هم چنین رازیانه به دلیل طعم 

مناسب در خوش طعم کردن داروها استفاده می شود.
۷-- رازیانه برای درمان جراحت و گزیدگی: در کشورهای 
و  جراحت   درمان  برای  قبل  مدت ها  از  رازیانه  آسیایی 
گزیدگی های سمی کاربرد داشته است زیرا روغن رازیانه 
آنتی باکتریال دارد و در درمان های  خاصیت ضدقارچی و 
موضعی و حتی شاید درمان جراحت های داخلی می تواند 

موثر باشد.

یافته محققان انگلیسی؛

روغن ماهی از بیماری قلبی 
پیشگیری می کند

نتایج اخیر مطالعات نشان می دهد مکمل روغن ماهی 
تا حدودی موجب کاهش ریسک بیماری قلبی می شود اما 

تاثیری در کاهش خطر ابتال به سرطان ندارد.
دکتر »لی هوپر«، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه ایست 
آنجلیا انگلستان، در این باره می گوید: »در حقیقت مردانی 
که مکمل دارویی مصرف کرده بودند با افزایش خیلی کم 

خطر ابتالء به سرطان پروستات مواجه شدند.«
ما چندین سال  اگر  ادامه می افزاید: »در مجموع  وی در 
مکمل اُمگا 3 مصرف کنیم، ریسک ابتالء مان به بیماری 
قلبی بسیار کم کاهش می یابد، اما ریسک ابتالء به برخی 
سرطان ها تا میزان بسیار کمی افزایش خواهد داشت. در 

حقیقت میزان تأثیر کلی آن بر سالمت حداقل است.«
به گفته محققان، حفظ سبک زندگی سالم با رژیم غذایی 
خواب  الگوی  و  هوازی  ورزش های  منظم  انجام  مناسب، 
خوب می تواند تأثر بیشتری در مقایسه با روغن ماهی در 

پیشگیری از سرطان داشته باشد.
طبق گزارش تیم تحقیقاتی هوپر، مقادیر بسیار کم اُمگا 3 
برای داشتن سالمت خوب موردنیاز است و آن مقدار هم 
در مواد خوراکی نظیر مغزیجات آجیلی، دانه ها و ماهی های 

چرب نظیر سالمون یافت می شود.
محققان این مطالعه، داده های مربوط به ۴۷ آزمایش در 
مورد تأثیر مصرف امگا 3 بر سرطان و هم چنین داده های 
مربوط به ۸۶ مطالعه متمرکز بر وقایع مرتبط با بیماری 
قلبی را بررسی کردند. در مجموع این مطالعه شامل بیش از 
۱۰۰ هزار نفر بود. تیم تحقیق دریافت مصرف مکمل اُمگا 3 
تا حدودی موجب کاهش خطر مرگ ناشی از بیماری قلبی 
می شود اما ریسک سرطان پروستات را هم تا حدی افزایش 
می دهد. محققان هم چنین تاکید می کنند هم فواید و هم 

مضرات مکمل روغن ماهی بسیار کوچک است.
روغن ماهی یک ماده غذایی بسیار مغذی است که سرشار 
از پروتئین و انرژی و هم چنین ریزمغذی های نظیر سلنیوم، 

ید، ویتامین D و کلسیم است.
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 Tragopogon collinus شنگ وحشی با نام علمی 
گیاهی از خانواده Asteraceae است و با نام محلی شن 
خانواده  به  متعلق  و  خودروی  خوراکی  گیاهان  از  یکی 

کاسنی یا Compositae است.
بین  ایران، عمارلو،  نمناک شمال  شنگ در چمنزارهای 
البرز،  دامنه   ییالق۹  ایسپیلی  زردچین،  و  کبوترچای 
این گیاه  نوع چمنی  و  نارون می  روید  و  افجه  مخصوصا 
کردستان  و  شاهو  کوه  اراک،  تفرش،  ایران،  مغرب  در 
زیاد است، و در اروپا به علت زیبایی گل این گیاه، شنگ 
پرورش می  دهند. گیاه  شناسان  قدیم نوع حقیقی شنگ را 
نر و نوع چمنی را ماده می  دانستند، و در زبان فرانسه به 
شنگ یارب دوشوو گویند و در فاصله اردیبهشت تا تیرماه 

ظاهر می شود. 
موضعی  مصرف  و  است  مقوی  معده  برای  شنگ  گیاه 
ریشه این گیاه در درمان عفونت و از بین بردن ترشحات 
گوش موثر است. برگ های گیاه شنگ از خونریزی معده 
جلوگیری می کند. برای مسلولین )گرفتاران بیماری سل( 
نفع بسیار دارد. گل این گیاه را بر روی محل سوختگی 

قرار دهید تا از قدرت التیام آن برای سوختگی پی ببرید!
■■ خواص ریشه گیاه شنگ

و  است  تلخ  و کمی  بوده  لعاب  دارای  گیاه شنگ  ریشه 
خوردن آن اشتها را فوق العاده زیاد می کند. ریشه شنگ 

خلط آور و نرم کننده سینه والتیام دهنده زخم هامی باشد.
گیاه شنگ به میزان زیاد از اسهال و خونریزی جلوگیری 
کرده و ریشه آن مقوی تر از برگش است، ضمن این که 
است.  مفید  نیز  اعصاب  تقویت  و  ورم  تحلیل  در  شنگ 
مصرف موضعی پودر گل و ریشه گیاه باعث تسریع التیام 
در روی زخم های چرکی و متعفن سودمند می  باشد. ضماد 
آن را برای التیام عصب قطع شده مفید دانسته  اند. ضماد 
با آتش مفید است.  با موم، جهت سوختگی  گل شنگ 
ریشه این گیاه در طب سنتی جهت سمیت زدایی بدن 

مورد استفاده قرار می گیرد.
منابع  و  کشاورزی  تحقیقات  مرکز  محقق  یک  گفته  به 
طبیعی، آب ریشه خام گیاه شنگ در از بین بردن زگیل 
وجود  موثره ای  ماده  شنگ  در  افزود:  وی  است.  اثرگذار 
دارد که برای سالمتی کبد، شش و قلب مفید است. وی 

مصرف شنگ را در شب تسکین دهنده درد و سرفه دانست 
و مصرف آن را با روغن زیتون آرامبخش دانست. وی در 
ادامه با بیان این که تمام مواد مغذی شنگ در آب پخته 
شده آن یافت می شود، به افراد توصیه کرد به هیچ وجه 
آب جوشانده آن را دور نریزند.گیاه "شنگ" موثر در درمان 

کولیت و بیماری التهابی روده است .
در  یا  خوراکی  سبزی  یک  صورت  به   گیاه  این  مصرف 
بسیاری از غذاهای محلی مانند آش می تواند به عنوان یک 
فرآورده طبیعی مکمل در پیشگیری و درمان بسیاری از 

بیماری ها مفید باشد.

 --- نیم نگاه ---

آشنایی با گیاه شنگ و خواص آن 
سالمت باشیمگرد آوری و تنظیم: مریم نباتی  با خوراکی ها از خود محافظت کنیم
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 --- نیم نگاه ---

نمره قبولی بوکس ایران 
در آزمونی دشوار

تیم ملی بوکس ایران با کسب ۲ سهمیه المپیک 
توکیو، عملکرد خوبی را از خود برجای گذاشت.

مسابقات گزینشی المپیک توکیو در رشته بوکس در حالی 
که  رسید  اتمام  به  ایران  تیم  برای  سهمیه  دو  کسب  با 
شاگردان »علیرضا استکی« با ارائه مبارزاتی حساب شده و 

تحسین برانگیز، توان خود را اثبات کردند.
این پیکارهاکه در شهر »امان« پایتخت اردن برگزار شد،با 

تعیین نفرات برتر و بوکسورهای المپیکی به اتمام  رسید.
در این رقابت ها، ۱۵۱ بوکسور از 3۵ کشور قاره های آسیا و 

اقیانوسیه در بخش مردان حضور پیدا کرده  بودند.
دانیال شه بخش،  احمدی صفا،  امید  ترکیب  با  ایران  تیم 
موسوی،  سیدشاهین  کاظم زاده،  سجاد  رضایی،  اشکان 
رمضان پور،  ایمان   و  شریفی  طوفان  روزبهانی،  احسان 

راهی شهر »امان« شد.
علیرضا استکی هدایت تیم ملی ایران را برعهده دارد که 
همایون امیری و غالمرضا کریمی، مربیان تیم در مسابقات 

گزینشی المپیک بودند.
و  شه بخش  دانیال  توسط  کشورمان  تیم  نهایت  در 
سیدشاهین موسوی به سهمیه المپیک رسید تا عملکرد 

مناسبی خود را از خود برجای بگذارد.
بدون  نیز  احمدی صفا«  »امید  که  است  حالی  در  این 
تردید برنده جدال با نماینده استرالیا بود که با تصمیم 
موجب  حتی  مساله  این  که  شد  بازنده  داوران  عجیب 
اعتراض مربیان دیگر تیم ها از جمله اردن، قزاقستان و 

ازبکستان گردید.
مبارزات تاکتیکی و هوشمندانه بوکسورهای ایران نشان از 
این دارد که تالش کادر فنی در ماه های اخیر جواب مثبت 
شاهد  می توانستیم  اوزان  برخی  در  هرچند  است.  داده 

مبارزات بهتری باشیم.
تنها  گذشته  دوره  در  ایران   بوکس  که  نکنیم  فراموش 
موفق به کسب یک سهمیه شد که احسان روزبهانی در 

مسابقات حرفه ای به دست آورد.
نکته بارز تیم ایران، جوانگرایی انجام شده و حضور نفرات 
را  ایران  بوکس  می توانند سال ها  که  شایسته ای هستند 

تامین کنند.
شجاعت اشکان رضایی، مبارزات هوشمندانه و بی نقص 
دانیال شه بخش که گویی در رینگ حرفه ای مشت می زند، 
اعتماد به نفس باالی شاهین موسوی، جابه جایی و نترس 
و ضربات سنگین  بودن  ورزیده  احمدی صفا،  امید  بودن 
طوفان شریفی که نوید یک سنگین وزن قهار را می دهد از 

فاکتورهای مثبت تیم ملی ایران است.
تیمی که می تواند با حمایت وزارت ورزش و کمیته ملی 
المپیک از فدراسیون بوکس و اجرایی شدن برنامه هایی 
کادر فنی، در آینده حرف های زیادی برای گفتن داشته 

باشد.

از سوی فوتسال پلنت اعالم شد؛
»توسلی« نامزد کسب جایزه بهترین 

دروازه بان زن فوتسال ۲۰۱۹
 )FUTSALPLANET( پلنت  فوتسال  تارنمای 
فوتسال  بان  دروازه  بهترین  جایزه  نامزدهای  فهرست 
دروازه بان  توسلی«  »فرزانه  نام  که  کرد  اعالم  را   ۲۰۱۹
تیم ملی فوتسال ایران نیز در بین این نامزدها به چشم 

می خورد.
تارنمای فوتسال پلنت روز چهارشنبه نامزدهای دروازه بانان 
برتر زن فوتسال سال ۲۰۱۹ را از کشورهای برزیل، ایتالیا، 
اروگوئه، روسیه، پرتغال، اسپانیا، ژاپن و ایران اعالم کرد. در 
بین نامزدهای اعالم شده، نام فرزانه توسلی دروازه بان تیم 

ملی فوتسال زنان و تیم نامی نو اصفهان نیز وجود دارد.
نامزدهای اعالم شده آنا کارولینا از ایتالیا، آنان کاتارینا از 
ایوانوا از  پرتغال، فالویانی ناسیمنتو از برزیل، آناستیسیا 
روسیه، جولیا اینس منز از برزیل، مارتا بالبونا از اسپانیا، 
صوفیا ویکتوریا و اولویا تراکیماس از اوروگوئه، سیلویا آگت 

از اسپانیا و آیاکا یاماموتو از ژاپن هستند.
عالوه بر این آنا کاتارینا از پرتغال در ۲۰۱۸، استال گرسیا 
رودرو از اسپانیا در ۲۰۱۷، بلن دئونا مارزو از اسپانیا در 
از  را  فوتسال  بان  دروازه  بهترین  و ۲۰۱۵ جایزه   ۲۰۱۶

آن خود کرده اند.
پیش از این نیز گالره ناظمی نامزد کسب جایزه بهترین 

داور ۲۰۱۹ شده بود.

دو کلمه حرف ورزشی

کووید۱۹  ویروس  صدمات  با  مقابله  همهمه های  در   ●
ورزش،  جمله  از  جامعه  مختلف  بخش های  تعطیلی  و 
انتخابات فدراسیون فوتبال کشورمان هم لغوشد و البته به 

دلیلی غیر از گریز از ابتال به کرونا.
از میان مباحث و موارد مختلفی که این روزها در ورزش 
کشور مطرح است، در آخرین شماره سال۹۸ معیار بازتاب 

این تصمیم را در برخی رسانه از نظرتان می گذرانیم:
تعویق  به  فوتبال  انتخاباتی فدراسیون  ■■ مجمع 

افتاد
مجمع  تعویق  از  فوتبال  فدراسیون  دبیرکلی  سرپرست 

انتخاباتی این فدراسیون خبر داد.
به گزارش فدراسیون فوتبال، ابراهیم شکوری، سرپرست 
دبیرکلی این فدراسیون گفت: مجمع انتخاباتی فدراسیون 
به  توجه  با  شود  برگزار  اسفند  بود ۲۵  قرار  که  فوتبال 
مکاتبات فیفا و تاکید بر اصالح اساسنامه فدراسیون فوتبال 

به زمان دیگری موکول شد.
■■ انتخابات فدراسیون فوتبال 2 ماه پس از تصویب 

اساسنامه 
فوتبال  فدراسیون  دبیرکلی  سرپرست  شکوری،  ابراهیم 
درباره اصالح اساسنامه فدراسیون فوتبال بیان کرد: فیفا 

فوتبال  فدراسیون  برای  که  اساسنامه ای  نویس  پیش  در 
فرستاده بود روی چند مورد پافشاری دارد. برای نمونه طبق 
 AFC اعالم فیفا وزیر ورزش، معاون او و نماینده ایران در
حق رای در مجمع انتخاباتی فدراسیون را ندارند. ضمن این 

که صالحیت نامزد ها باید از طریق مجمع انجام شود.
مجمع  برگزاری  زمان  بودن  نامشخص  به  اشاره  با  او 
انتخاباتی گفت: باید ابتدا اساسنامه را در مجمع فوق العاده 
فدراسیون تصویب کنیم و سپس آن را برای هیات دولت 
بفرستیم. اساسنامه پس از تصویب در دولت باید در مجلس 
شورای اسالمی هم مصوب شود. پس از طی این مراحل، ۲ 

ماه برای برگزاری انتخابات زمان داریم.
برای حضور  نامزد ها  نام مجدد  لزوم ثبت  شکوری درباره 
اظهار داشت: طبق  اساسنامه  از اصالح  انتخابات پس  در 
اساسنامه جدید باید باردیگر نام نویسی از نامزد ها انجام شود.

او درباره این که به جز تغییرات مورد اصرار فیفا در اساسنامه 
انجام  اساسنامه  در  هم  دیگری  تغییرات  آیا  فدراسیون، 
می شود یا خیر، گفت: با توجه به شرایط داخلی کشورمان، 
برخی موارد را نفراتی که قرار است اساسنامه را اصالح کنند 

و هم چنین هیات رئیسه فدراسیون لحاظ می کنند.

سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال درباره شائبه هایی 
که درباره غیرقانونی بودن ادامه فعالیت محمود شیعی در 
هیات رئیسه این فدراسیون به دنبال استعفای او از مدیریت 
باشگاه پیکان مطرح شده است، گفت: تا زمانی که مجمع 
فدراسیون برای پست نماینده باشگاه ها در هیات رئیسه 
نفر جدیدی را انتخاب و مشخص نکرده حضور محمود 
 AFC شیعی در هیات رئیسه مشکلی ندارد. ما در فیفا و
هم چنین موردی داریم. اگر بخواهیم مثال خیلی واضح 
و شفافی بزنیم باید بگوییم مهدی تاج با وجود این که 
اکنون در فدراسیون فوتبال سمتی ندارد، به عنوان نایب 
رئیس AFC و عضو هیات رئیسه کنفدراسیون فوتبال 

آسیا فعالیت می کند.
■■ لزوم سرعت در تصویب اساسنامه جدید

اول فدراسیون  نایب رئیسی  نامزد پست  منصورقنبرزاده 
فوتبال درباره قطعی شدن لغو انتخابات این فدراسیون در 
تاریخ ۲۵ اسفند بیان کرد: به هر حال نظر فیفا این بود که 

انتخابات تا زمان اصالح اساسنامه برگزار نشود و فدراسیون 
فوتبال هم باید از این دستور نهاد باالدستی اش تبعیت 
می کرد. تنها راهی که برای برگزاری انتخابات داریم، تغییر 
اساسنامه طبق نظر فیفا است و امیدوارم مراحل تصویب 

اساسنامه جدید به سرعت انجام شود.
■■ مصوبه و امضای غیر قانونی در فدراسیون فوتبال

تسنیم: جلسه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در حالی 
برگزار شده است که برگزاری، مصوبه آن و یکی از امضاها 

غیرقانونی بوده است.
 همان طور که در گزارشی از اخطار هدایت ممبینی به 
در  مقررات  و  ضوابط  رعایت  بر  مبنی  شکوری  ابراهیم 
برگزاری جلسات هیات رئیسه فدراسیون فوتبال نوشتیم، 
باید اشاره کرد که جلسه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال به 

صورت غیرقانونی برگزار شده است.
رئیسه  هیات  اعضای  از  سه شنبه  روز  که  دعوتی  طبق 
فدراسیون فوتبال صورت گرفت، قرار بود صبح روز چهارشنبه 

جلسه ای در آکادمی ملی فوتبال برگزار شود. 
ممبینی بالفاصله پس از دعوت شدن به جلسه در نامه ای 
مفاد  طبق  را  جلسه  این  برگزاری  شکوری،  به  خطاب 
اساسنامه غیرقانونی دانست و اعالم کرد در این جلسه حاضر 
نخواهد شد. از آنجایی که محمود شیعی هم پس از استعفا 
از مدیرعاملی پیکان قانوناً نمی تواند در هیات رئیسه حضور 
داشته باشد، در صورت عدم حضور ممبینی جلسه هیات 

رئیسه فدراسیون از رسمیت می افتاد.
تشکیل  جلسه ای  گذشته  روز  نباید  قانوناً  که  حالی  در 
می شد، اما گویا اعضای متحد هیات رئیسه تشکیل جلسه 
داده و در خصوص انتخابات نیز تصمیماتی اتخاذ کرده و 
به تصویب رسانده اند. موضوع از این قرار بوده که با وجود 
دعوت غیر قانونی از شیعی برای حضور در جلسه هیات 
رئیسه، او در جلسه شرکت نکرده است و غیبت ممبینی 

هم جلسه هیات رئیسه را از رسمیت انداخته است.
اتفاقات عجیب در فوتبال ایران و چند وقت اخیر فدراسیون 
فوتبال به همین جا ختم نمی شود. منابع آگاه گفته اند 
هیات رئیسه فدراسیون فوتبال برای این که اقدام خود را 
برای تشکیل جلسه، تصمیم گیری و مصوبات صورت گرفته 
قانونی جلوه دهد، صورتجلسه تنظیم شده را نزد شیعی 
فدراسیون  مسووالن  گرفته اند.  هم  امضا  او  از  و  برده اند 
همچنان به اقدامات غیرقانونی خود ادامه می دهند و باید 

دید تا چه زمانی این اقدامات آن ها ادامه خواهد داشت.
■■ اساسنامه تایید شده بود فیفا این قدر سخت گیری 

نمی کرد
سرپرست فدراسیون فوتبال با بیان این که نواب رئیس 
بازنشستگی  قانون  این فدراسیون شامل  و هیات رئیسه 
نمی شوند، گفت: اگر اساسنامه تایید شده بود فیفا این قدر 

سخت گیری نمی کرد.
با  گویی  و  گفت  در  فدراسیون  بهاروند سرپرست  حیدر 
سایت فدراسیون فوتبال درباره موضوعات مختلف حول و 

حوش این روزهای فدراسیون توضیحاتی ارائه کرد....
*موضوع انتخابات فدراسیون هم در این مدت تحت 

تاثیر این مباحث بود. در این باره چه نظری دارید؟
- درباره انتخابات فدراسیون فوتبال برنامه ریزی شده بود 
که قبل از موعد انتخابات برگزار شود. ما همه مقدمات را 
فراهم کردیم و در حال حاضر هیچ مشکلی برای برگزاری 
انتخابات نداریم اما  فیفا اعالم کرد قبل از برگزاری انتخابات 
اساسنامه باید اصالح شود. اینجا باید موضوعی را مطرح 
کنم. چندسالی می شود که قرار بوده این اساسنامه توسط 
دولت تصویب شود اما هیچ اتفاقی رخ نداده است. بیش 
از یک سال است اساسنامه مورخ سال ۹۰ منتظر تایید 
هیات دولت است. اگر این اساسنامه تایید شده بود االن 
همین  با  قطعا  و  کرد  نمی  گیری  قدر سخت  این  فیفا 
اساسنامه انتخابات برگزار می شد. اما در حال حاضر تاکید 
بر اصالح اساسنامه قبل از برگزاری  انتخابات شده در حالی 
که اگر اساسنامه اصالح هم شود باز هم نیاز به تایید در 
هیات محترم دولت دارد. در حال حاضر منتظر پاسخ فیفا 
اگر پاسخی دریافت نشود، هیات رییسه درباره  هستیم. 

برگزاری یا عدم برگزاری انتخابات اعالم نظر خواهدکرد.
* نکته دیگری مانده است؟

- این را تاکید کنم که درباره حضور افراد در انتخابات، طبق 
مستندات قانونی، حضور افراد بازنشسته در نواب رییسی و 
اعضای هیات رییسه مشکل قانونی ندارد و آن هامی توانند 
از تبصره ۲ قانون بازنشستگی استفاده کنند. ضمن این 
که در اساسنامه فقط سن ۶۵ سال مطرح است و قانون 
بازنشستگی وجود ندارد. در استعالمی که از وزارت ورزش 
و جوانان گرفته شد نیز تاکید بر برگزاری انتخابات مطابق 

اساسنامه سال ۹۰ بود.

تاکید می کنم حضور  افراد در هیات رییسه صرفا به صورت 
جلسه ای است و اگر احدی این موضوع را خالف قانون 
محترم  قضایی  مراجع  طریق  از  را  آن  می تواند  می داند 
پیگیری کند. درباره کاندیداهای ریاست و در میان افراد 
فعلی طبق مستندات بازنشسته نداریم و مدارک الزم را 
درباره عدم بازنشستگی افراد در مجمع محترم ارائه خواهیم 
داد. به هر حال مسوولیت برگزاری انتخابات با فدراسیون 
فوتبال است و قطعا سعی می کنیم انتخابات را در مسیر و 
محور قانون برگزار کنیم و فرایندهای مرتب را در روزهای 
آتی از طریق سایت فدراسیون و به صورت رسمی اطالع 

رسانی می کنیم.
منابع: ایرنا، ایسنا، مهر، باشگاه خبرنگاران جوان، تسنیم

اساسنامه فدراسیون فوتبال؛ شاید وقتی دیگر!
سیاوش بهبود ی



4

 --- نیم نگاه ---

1398/12/26 - شماره 161

در پی شیوع کرونا در ایران
سفرهای نوروز ۹۹ لغو شد

خبرگزاری مهر -- تنها چند روز مانده به شروع سال 
پی شیوع  در  و خارجی  داخلی  نوروزی  جدید، سفرهای 

ویروس کرونا در ایران لغو شد.
 پس از شیوع جهش وار ویروس کرونا در ایران بسیاری 
از استانداران و فرمانداران شهرهای گردشگری کشور اعالم 
کردند که مسافر نمی پذیرند. اولین استان نیز مازندران بود 
که اعالم کرد در پی تعطیالت نیمه اسفند راه های ورودی 
به این استان برای افراد غیربومی بسته است. با این وجود، 
برخی از افراد به اجبار تن به سفر دادند و موجب شدند 
این محدودیت ها  برود.  باال  استان  این  آمار ویروس در  تا 

همچنان در استان اعمال می شود.
از طرفی در استان های دیگر نیز همین محدودیت ها وجود 
دارد و بسیاری از استانداران کشور از مردم خواسته اند سفر 
نکنند. هشدارها در این باره در سطح ریاست جمهوری نیز به 
مردم داده شد است و سعید نمکی وزیر بهداشت نیز بارها در 
سخنرانی های خود اعالم کرد که متأسفانه مردم با نشنیدن 
توصیه های ما، هم کار را بر خود و هم بر همکاران ما سخت 
می کنند و این نخستین گالیه شدید بنده به کسانی است که 
سفر کرده اند.وی هم چنین از کسانی که عالقه زیادی به سفر 
در این ایام دارند وعده داده که بگذارید کرونا ریشه کن شود 

دولت تعطیالت سفر و سهمیه بنزین می دهد.
بیشتر  ویروس  این  به  مبتالیان  تعداد  اخبار  بر  روز  هر 
می شود و هر بار یکی از شهرها اعالم می کند که پذیرای 
مسافران نیست مانند زین العابدین موسوی فرماندار آبادان 
و گردشگران تحت هیچ  میهمانان  است:  اعالم کرده  که 
شرایطی اجازه ورود به آبادان را ندارند. در آبادان هیچ هتل 
و مسافرخانه ای حق اسکان ندارد و همه باید تعطیل شوند. 
اختیار  در  را  نباید هیچ مدرسه ای  نیز  پرورش  و  آموزش 
میهمانان قرار دهد. فرمانداران در جزایر نیز اعالم کرده اند 
که گردشگر نمی پذیرند مانند همه پروازهای جزیره کیش 

که لغو شده و تنها برای جابه جایی اهالی کیش برقرار است.
ویروس  درگیر  کشور  در  استان   ۲۱ از  بیش  که  اکنون 
هستند، بسیاری از آن ها اعالم کرده اند که این محدودیت 
در پذیرش گردشگر تا عید نوروز برقرار خواهد بود آن طور 
که عباس رضایی، استاندار اصفهان گفته است: امسال امکان 
پذیرش و اسکان مسافر نوروزی در قالب کمپ، مدارس، 
وجود  آن  امثال  و  مسافرخانه ها  مهمانسراها،  ورزشگاه ها، 
ندارد، این اقدام برای حفظ سالمت هم استانی ها و آحاد 
مردم ایران و به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا 

صورت می گیرد.
در  است:  گفته  که  هم  گیالن  استاندار  زارع،  ارسالن 
تعطیالت نوروزی برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، 
هیچ مسافری اعم از فرهنگی و غیر فرهنگی در مراکز اسکان 

فرهنگیان استان گیالن در مدارس پذیرش نخواهد شد.
از طرفی پروازهای خارجی نیز به کشورهای مختلف لغو شده 
است و بسیاری از افراد درصدد لغو تورهای گردشگری خود در 
ایام نوروز هستند. این وضعیت نشان می دهد که در ایام عید 
همچنان هشدارها برای انجام ندادن سفر ادامه خواهد داشت 

و شهرهای کشور میزبان گردشگران نخواهند شد.
در این باره فریدون محمدی دبیر ستاد مرکزی هماهنگی 
خدمات سفر می گوید: ما نمی توانیم رسماً اعالم کنیم که 
سفرهای نوروزی تعطیل شده است، ولی همه استان ها اعالم 
کرده اند که مسافر نمی پذیرند به خصوص استان های مقصد 
سفر. ولی با این وجود مردم باز هم به سفر می روند. عده ای 
در ایام عید و یا زمان های دیگر برای دید و بازدید اقوامشان 
سفر می کنند یعنی به این معنا نیست که آن ها حتماً از 
تأسیسات گردشگری بهره می برند. بسیاری از افراد هنوز 
خطر ویروس و سفر کردن در این شرایط را درک نکرده اند. 
وی هم چنین درباره فعالیت ستاد خدمات سفر می گوید: 
ستاد ملی مبارزه با کرونا و ستاد سفر در اداره کل میراث 
فرهنگی استان ها تلفیق و با رویکرد پیشگیری از ویروس 
و نظارت با هدف مبارزه با کرونا و رعایت نکات بهداشتی 

تشکیل شده است.

گردشگری برای همهبهار ساد ات موسوی

نمی دانیم این سرزمین که در درازنای تاریخ خود شاهد 
بسیار تهاجم ها و آشفتگی های بوده است، آیا هیچ نوروزی 

به این بی رونقی بخود دیده است؟
اگر روزگاری مردم از ترس مهاجمان در مخفی گاه ها بسر 
می بردند، باز فرصت شاد شدن از حضور بهار را از دست 
نمی دادند ولی اکنون تهاجم یک ناشناخته نادیده، هم دل و 
دماغ برای مردم نگذاشته و هم اوضاع معیشتی بیشتر مردم 

را بهم ریخته است.
در حال حاضر هیچ چاره ای از ماندن در خانه و دوری 
از ترددهای غیر ضرور نیست زیرا تمامی استان ها برای 
پذیرش مسافر میهمان عذرآورده اند ولی آیا چاره ای برای 

معیشت مردم پیدا خواهدشد؟
در این شماره؛ از میان چندین گزارش رسانه ها که به این 

موضوعات پرداخته اند، بخشی را از نظرتان می گذرانیم:
● نوروز همدان؛ جدال نان و جان

بازار عید نوروز امسال هیچ شباهتی با گذشته اش ندارد؛ 
کرونا نگذاشته آب خوش از گلوی کسبه و بازاریان همدان 
پایین برود و خنده بر لب های پسته ها خشکیده و گل های 

شب بو رنگ و بوی خریدار ندیده اند.
چند روز به عید نوروز بیشتر نمانده؛ هر سال این موقع 
بازارهای همدان شلوغ و پرترافیک بود طوری که مردم 
با فشار زیاد از البه الی جمعیت وارد راسته بازارها می 
شدند و خسته و وا رفته با چند نایلون پر از لباس، آجیل و 

شکالت برمی گشتند.
دستفروش ها قدم به قدم در پیاده رو و خیابان ها از ترقه 
لباس  رگال های  تا  گرفته  سوری  چهارشنبه  نارنجک  و 
را  رنگارنگ  و شیرینی های  میوه  و جعبه های  جورواجور 
بساط کرده و با آواز و فریاد و کف زدن بازارگرمی می کردند 

و هر لحظه هیجان مردم را برای خرید باال می برند.
اما بازار امسال شباهتی با گذشته اش ندارد، شیوع ویروس 
کرونا تب خرید مردم را سرد کرده و کاسه چه کنم به 
دست کسبه و اهالی بازار داده و دستفروشان را بر سر دو 

راهی ماندن و رفتن نشانده است.
● کرونا رخت ناشاد نوروز

کاسب هایی که هنوز از کسادی بازار پسابنزین کمر راست 
با آمدن این مهمان بدقدم، مبهوت و  نکرده بودند حاال 

حیران به تماشای هیچ نشسته اند.
نفر  یک  و  شده  نشین  خانه  مردم  از  خیلی  که  آنجا  از 
اقالم مصرفی روزانه است، صنف پوشاک  مسوول خرید 

بسیار متضرر شده است.
صاحب یکی از مانتوسراهای همدان می گوید: مدت ها است 
که برای بازار شب عید لحظه شماری می کنیم اما بازار َچنگی 

به دل نمی زند و مشتری آن گونه که باید باشد، نیست.
اجناس متنوعی را یک ماه پیش از تولیدی های مختلف 
کشور خریداری و پشت ویترین چیده ایم اما انگار مردم 
از  بیماری کرونا دست  از ترس  و  ندارند  به خرید  میلی 
نونوار شدن در سال نو کشیده اند. اما امیدمان را از دست 
نداده ایم شاید در روزهای بعد ورق برگردد و مردم ماسک و 
دستکش ها را از سر و صورت بردارند و رخت و لباس شاد 

و زیبا به تن کنند. 
● پسته ها نمی خندند

اوضاع کسب و کار آجیل و خشکبار فروشان هم بد بود 
بدتر شد؛ آن ها که بازار شب عید به قول معروف دشت 
سرچراغشان بود و مدت ها انتظار کشیده بودند تا همه 
به  حاال  کنند  تالفی  روز  چند  این  در  را  کسادی  ایام 
سبدهای پسته درون مغازه خیره شده اند؛ پسته هایی که 

نای خندیدن ندارند.
"کرونا رزق و روزی ما را خشکانده" این جمله ای است که 
یکی از همین خشکبار و آجیل فروش ها می گوید، وقتی 

که جویای حال و اوضاع کاسبی اش می شوم.
و  قرض  و  بدهی  می تواند  ماه  اسفند  می کرده  فکر   او 
قوله هایش را تسویه کند، اما شیوع این بیماری و استقبال 
کم مردم برای خرید، تمام محاسباتش را بر هم زده است.

● مرغ از قفس پرید
اوضاع مرغ فروشان همدان بهتر از بوتیک داران و آجیل 
فروشان نیست، اگر چه مثل همیشه جلوی مغازه هایشان 
خیس و چاله چوله ها پر از آب است اما به گفته خودشان 
کرونا مرغ رزق و روزی را از قفسشان پرانده و امیدی هم 

به بازگشت آن ندارند.
یکی از آن ها که طبق عادت همیشگی چاقویش را تیز 
می کند می گوید: کرونا مهمانی رفتن و دید و بازدید عید 
را ممنوع کرده مردم هم نیازی به تهیه گوشت مرغ ندارند، 
حداقل به اندازه مصرف خانواده خود می خرند و نه بیشتر.

ما هم به میزان تقاضا و کشش بازار سفارش مرغ می دهیم 
و به همین سود اندک روزانه قانع هستیم و شکرگزار.

گفته های  همدان  فروشان  ماهی  و  مرغ  اتحادیه  رییس 
همکارانش را تایید کرده و آمار و ارقامی از کاهش ۵۰درصدی 
فروش مرغ پیوست آن می کند تا گواهی باشد بر کسادی 

بازار این فرآورده در آستانه عید نوروز.
● گل ها نمی بویند

گل فروشی ها هم از گزند کرونا در امان نیستند، حقیقت 
این است آن ها هم این روزها که باید اوج فروششان باشد، 

کمتر رنگ و بوی مشتری را می بینند.
یکی از گل فروشی های نام آشنای شهر می گوید: گل از 
زیبایی های سفره هفت سین است و هر سال این موقع 
خانم ها برای خرید گل و گلدان تازه به ویژه گل های شب 
بو و سنبل جلوی مغازه صف می کشیدند اما امسال کرونا 
باعث شده مردم فقط برای خرید مواد غذایی از خانه بیرون 
بیایند و کمتر کسی به فکر خریدن گل می افتد. او از جفت 
که حتی  می کند  گالیه  و خرجش  نبودن دخل  و جور 

نمی تواند خرج خانه را دربیاورد چه برسد به کرایه مغازه. 
اما با این حال امیدوار است که ننه سرما کرونا را هم با خود 
ببرد تا مردم گل های زیبای بهاری را بی دغدغه ببویند 

و لذت ببرند.
● طالی رنگ پریده همدان

بازار زرگرهای همدان هم زرق و برقی ندارد، هر چند گرانی 
طال مدت ها است که کاسبی این صنف را از رونق انداخته، 
آن ها دل به بازار عید نوروز خوش کرده بودند که کسب و 
کارشان سکه می شود اما کرونا ناجوانمردانه این دلخوشی 

را از آن ها گرفت.
یکی از طالفروش ها اسپری الکل و ژل ضدعفونی کننده 
تجهیزات  می گوید:  و  می دهد  نشانم  را  مغازه اش  داخل 
بهداشتی هم تهیه کرده ایم تا مشتری با خیال آسوده طال 
را انتخاب و امتحان کند اما با این وجود مردم تمایلی برای 

خرید طال در این آشفته بازار ندارند.
تک و توک کسانی برای خرید می آیند که قصد سرمایه گذاری 

دارند و به دنبال طالی دست دوم و بدون اجرت هستند.
● در انتظار مسافر

غمگین،  پسته های  از  که  غصه هایی  به  هم  زرگرها  غم 
گل های پژمرده و رخت و لباس های منتظر پشت ویترین، 

در سینه تلمبار کرده ام اضافه می شود.
عصر نشده خورشید سایه های بلند راننده تاکسی های چشم 
به راه مسافر را روی ماشین هایشان نقاشی می کند. گویی او 
هم مثل من حوصله اش از این رخوت و سستی مردم و بازار 

سر رفته و می خواهد زودتر به خانه برود. 
فریاد یکی از تاکسی دارها برای مسافر تصاویر درهم و برهم 
بازار که در ذهنم مرتب می کنم را قیچی می کند. سوار می 
شوم و با بسته شدن در، غر زدن هایش شروع می شود 
از چرخ زندگی می نالد که این روزها در گل فرو رفته؛ از 
کرایه ای که اضافه نمی شود، از لنت ترمز و تسمه بونجول 
چینی و از کرونا که قوز باال قوز شده و مسافر را کمیاب 
کرده است. ناچار غصه تاکسی داران را با غصه های اهالی 
راسته بازارهای کرونازده همدان یک کاسه می کنم و به دنبال 
واژه ای مناسب در آرشیو دانسته هایم می گردم برای کسانی 

که غم نان و نوروز دارند.
● نوروز ۹۹؛آذربایجان بدون مهمان

آذربایجان شرقی، این خطه مهمان نواز، به دلیل پیشگیری از 
شیوع ویروس کرونا، در نوروز امسال هیچ مسافری راپذیرش 

نخواهدکردواعالم شده مسافران به این استان نیایند.
با تصویب ستاد استانی مدیریت و مقابله با کرونا، محدودیت 
رفت وآمد در مبادی ورودی استان آذربایجان شرقی اعمال 

شده و این استان پذیرای مهمانان نوروزی نخواهد بود.
استاندار آذربایجان شرقی در جلسه ستاد استانی مدیریت و 
مقابله با کرونا، با قدردانی از جامعه فداکار و ایثارگر پزشکی 
و پرستاری و دست اندرکاران دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 
خطر  به  را  مردم  کرونا، سالمت جسمی  بیماری  گفت: 
انداخته و حفظ سالمت روحی و روانی جامعه و افزایش 

آمادگی در برابر این بیماری از همه چیز مهم تر است.
از  مردم  خودداری  بر  تأکید  با  پورمحمدی  محمدرضا 
سفرهای غیرضروری، تاکید کرد: استان آذربایجان شرقی 

در ایام نوروز پذیرای میهمانان نوروزی نخواهد بود.
نیز  شرقی  آذربایجان  استانداری  امنیتی  سیاسی  معاون 
گفت: استان آذربایجان شرقی در تعطیالت نوروز پذیرش 

مسافر نخواهد داشت و چادر زن ممنوع است.
علی یار راستگو افزود: مردم به تعطیالت نوروزی به ویژه 
این  بمانند، چرا که  نروند و در خانه  استان های شمالی 
محدودیت های سفر در سایر استان ها نیز اعمال خواهد شد 

و در صورت مسافرت ،مردم با مشکل مواجه خواهند شد.
● پرهیز از حضور در مکان های شلوغ

محل ها و اماکن شلوغ یکی از مستعدترین محل ها برای 
همین  بر  است،  ویروس  کرونا  شیوع  و  انتشار  و  انتقال 
این چند  از مسافرت و گردش در  تا  اساس، اعالم شده 

روز پرهیز شود.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تصریح کرد: 
برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا الزم است بهداشت 

فردی را رعایت کرده و مرتب دست هایمان را بشوییم.
یا  و  هستند  بیمار  که  افرادی  افزود:  درستی  عباسعلی 
هستند،  ویروس  ناقل  اما  ندارند  حتی  یا  دارند  عالئمی 
با ضدعفونی و  تا  بیرون پرهیز کنند  از تردد در محیط 
گندزدایی محیط بیرون، از گسترش این ویروس جلوگیری 
استان   ۱۱۵ اورژانس  رئیس  رحمانی  چنین  هم  کنیم. 
اماکن خرید و تجاری  آذربایجان شرقی گفت: همچنان 
شلوغ است. یکی از عوامل انتشار ویروس تجمع است اما 

برخی از مردم، ویروس کرونا را جدی نگرفته اند.
عال رئیس اورژانس بیمارستان امام رضا )ع( نیز به افرادی 
که کرونا را جدی نگرفته اند می گوید: معنی افزایش آمار 
کرونا چیست؟ این که نه تنها به خاطر سهل انگاری شما، 
خودتان و عزیزان تان گرفتار شوند بلکه زحمت کادر درمان 

هم روز به روز بیشتر می شود.
 کارشناسان بهداشت و درمان، به مردم هشدار داده اند تا 
در خانه بمانند، اما برخی نه تنها این هشدار را به شوخی 

گرفته اند بلکه قصد سفر دارند!
● کرونا موزه ها و اماکن تاریخی را هم تعطیل کرد

موزه ها و اماکن تاریخی تبریز و استان آذربایجان شرقی یکی 
از پر بازدیدترین اماکن برای گردشگران و مسافران است، اما 

در این ایام، قفل محکمی بر در آن ها زده شده است.
دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
اماکن  و  موزه ها  تمام  تعطیلی  از  شرقی  آذربایجان 
به  می گوید:  و  داده  ثانوی خبر  اطالع  تا  استان  تاریخی 
منظور پیشگیری، کنترل و مقابله با شیوع ویروس کرونا 
دستورالعمل ممنوعیت پذیرش میهمان در مراکز اقامتی 
غیر رسمی استان اعم از مدارس، خانه های معلم، میهمان 
سراها، سراهای ورزش و زائرسراها به دستگاه های مرتبط 
ابالغ شده است. مرتضی آبدار ادامه می دهد: از ایجاد هرگونه 
محیط  در  چادر  برپایی  و  گردشگری  عمومی  کمپ های 
پارک ها با نظارت گشت های ویژه نظارتی مشترک در ایام 

نوروز جلوگیری خواهد شد.
● ایجاد محدودیت در پذیرش مسافران نوروزی تبریز
این کالنشهر به دلیل شیوع  اما به گفته شهردار تبریز، 
پذیرش  از  آن،  از  پیشگیری  ضرورت  و  کرونا  بیماری 
میهمانان نوروزی معذور است؛ ایرج شهین باهر در این 
باره گفت: امسال تمام شرایط پذیرش مسافر حذف شده و 

ممنوعیت استقرار در پارک های شهری اعمال شده است.
وی تاکید کرد: با ایجاد این محدودیت ها و حذف شرایط 
پذیرش مسافر نوروزی، به نوعی بسترهای حضور مسافران 

در شهر تبریز حذف می شود.
شهین باهر اظهار داشت: بحث گردشگری و رونق اقتصادی 
همواره در دستور کار شهرداری تبریز است، اما امسال به 
دلیل شیوع ویروس کرونا و ضرورت پیشگیری از همه گیری 
آن، الزم است که به نوعی شهر و استان خود را قرنطینه 
کرده و از تردد خودروهای غیر بومی ممانعت به عمل آید.

دلتنگی های بهاری درخزان گردشگری
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متعهد به رسیدن به میزان تولید ریل 
ملی هستیم

این  گفت:  اصفهان  آهن  ذوب  شرکت  مدیرعامل 
تعهد را داریم که تا رسیدن به افق ۱۴۰۴، برای کشور 

ریل تولید کنیم.
از  یکی  پایش،  تلویزیونی  برنامه  در  زاده  یزدی  منصور 
محورهای اصلی فعالیت ذوب آهن را کمک به توسعه کشور 
عنوان کرد و افزود: خطوط ریلی یکی از شاخص های توسعه 
یک کشور است، بحث تولید ریل در ذوب آهن اصفهان 
از سال ۷۲ مطرح بوده، و در سال ۹۸ ما توانستیم پس 
از پیگیری ها و فعالیت های مداوم اولین ریل ملی کشور را 

تحویل دهیم.
وی با تاکید بر این که افراد زیادی در تولید ریل دخیل 
هستند، گفت: تولید ریل دو بخش دارد که بخش اول فوالد 
ریل و بخش دوم نورد آن است، در این مراحل کارگران و 
مهندسان زیادی درگیر بودند و حسن کار این بود که همه 

افراد دخیل، ایرانی هستند.
یزدی زاده با بیان این که شرکت ذوب آهن در این مسیر 
اراده زیادی داشته است، گفت: محصوالت دیگری نیز به 
واسطه تولید ریل، ساخته شد، در ذوب آهن اصفهان این 
برای کشور ریل  افق ۱۴۰۴  به  تا رسیدن  را داریم  تعهد 

تولید کنیم.
وی در پایان افزود: با وجود این که آمریکا ما را در لیست 
تحریم قرار داده است، اما ما در راه رسیدن به اهدافمان 
مصمم هستیم و امیدواریم بتوانیم نیاز کل صنایع کشور 

را تأمین کنیم.

تعویق تسویه بدهی بدهکاران 
بانکی

 
گفت:  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر 
و  مهلت  اصالح  با  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع 
بدهکاران  بدهی  تسویه  خود،  آذرماه  مصوبه  مواعید 

بانکی را تا پایان خرداد ماه ۹۹ به تعویق انداخت.
سرلشکر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام با اشاره به تأخیر بانک مرکزی در ابالغ دستورالعمل 
اجرایی، مصوبه مجمع و تأثیر محدودیت های احتیاطی 
اعمال شده در موضوع شیوع بیماری کرونا بر اقتصاد و 
کسب و کارها، بر لزوم همراهی نظام بانکی با بدهکاران 

و تعویق سررسید و ام ها تاکید کرد.
استفساریه مجلس شورای  تقاضای  وی در خصوص 
فوریتی تسهیل  پیرامون طرح دو  از مجمع  اسالمی 
گفت:  کشور،  بانکی  شبکه  بدهکاران  بدهی  تسویه 
مجمع با تفسیر مصوبه خود مهلت پایان تسویه را پایان 

خرداد ماه اعالم کرد.
شایان ذکر است مجمع تشخیص مصلحت نظام بیستم 
قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران  آذرماه ۱3۹۸ 
شبکه بانکی کشور را با دستورالعمل بانک مرکزی و 

انجام اصالحاتی به تصویب رساند.

تولید ۲ هزار و ۸۰۰ تن انواع 
گیاهان دارویی 

تولیدات  بهبود  معاون   -- جوان  خبرنگاران  باشگاه 
گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از تولید ۲ 

هزار و ۸۰۰ تن انواع گیاهان دارویی در استان خبر داد.
 اکبر کرامتی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد 
کشاورزی آذربایجان غربی با بیان این که این استان پتانسیل 
تولید گسترده گیاهان دارویی را دارد، افزود: این استان به 
دلیل تنوع اقلیمی می تواند به قطب  تولید گیاهان دارویی 

در کشور تبدیل شود
کشاورزی  جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
آذربایجان غربی تصریح کرد: بخشی از گیاهان دارویی کشور 
فلفلی، گل محمدی،  نعناع  بادرشبو،  بیدمشک،  از جمله 

سماق و سنجد در آذربایجان غربی تولید می شود.
کرامتی گفت: برای کشت گونه هایی از قبیل گل محمدی، 
سماق، اسطو خودوس، بابونه، بادرنجبویه، کنجد، گاوزبان، 
الطیب،  سنبل  رزماری،  شوید،  خطمی،  باغی،  آویشن 
تخم  کاسنی،  بارهنگ  زیره سبز،  بومادران،  مرزنجوش، 
گشنیز و سرخارگل نیز در استان پتانسیل وجود دارد که در 
صورت درخواست مشتری و وجود بازار به صورت قراردادی 

توسط اشخاص کشت شود.
کرامتی  اضافه کرد: طی سال جاری بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ 
تن انواع گیاهان دارویی در آذربایجان غربی برداشت و به 

سایر استان ها صادر شده است.

این که در آذربایجان غربی ۲3 واحد فرآوری  با اعالم  او  
عرقیات و بسته بندی گیاهان دارویی با ظرفیت اسمی ۲۴ 

هزارتن وجود دارد.
کشاورزی  جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
دارویی  گیاهان  عمده کشت  مشکل  در خصوص  استان، 
بازار  نبود  حوزه،  این  اصلی  مشکل  کرد:  بیان  نیز  استان 

داخلی و خارجی برای تولیدکنندگان است.
کرامتی ادامه داد: سازمان جهاد کشاورزی استان در حال 
گیاهان  ارزش  زنجیره  تشکیل  برای  اولیه  مراحل  انجام 

دارویی و کشت قراردادی است.
او به گونه های قابل کشت در استان اشاره کرد و افزود: از 
گونه های قابل کشت در استان که به صورت انبوه و توسط 
اشخاص کشت می شوند می توان به بادرشبو، نعناع فلفلی و 

معمولی، بیدمشک، شاه اسپرم و پونه اشاره کرد.

اقتصاد  اقتصادی،  رشد  سناریوهای  خوش بینانه ترین  در 
جهان امسال ۲.۹ درصد رشد خواهد کرد؛ در حالی که 
در زمان بحران مالی سال ۲۰۰۹، 3 درصد رشد کرده بود.

ویروس کرونا اقتصاد جهان را به سمت رکود بسیار جدی 
سال  در  جهانی  مالی  بحران  از  بعد  که  رکودی  می برد؛ 
۲۰۰۹، دیگر اتفاق نیفتاده بود. سازمان توسعه و همکاری 
اقتصادی بین المللی)OECD( به تازگی هشدار داده است 
که در صورت گسترش شیوع این ویروس، رشد اقتصادی 

جهان نصف خواهد شد. 
این سازمان اعالم کرده است که در صورت ادامه شیوع 
ویروس کرونا در سراسر آسیا، اروپا و شمال آمریکا، میزان 
تولید ناخالص جهان در سال ۲۰۲۰، به ۱.۵ درصد خواهد 
رسید. این رقم تقریبا ۲.۹ درصد پایین تر از میزانی است 
که پیش از این برای رشد اقتصادی سال ۲۰۲۰ پیش بینی 

شده بود.
نصف شدن رشد اقتصادی جهان، می تواند ژاپن و اروپا را 
به رکود جدی بکشاند. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی 
در  »سیاست گذاران  می نویسد:  گزارشی  در  بین المللی 
سناریوی  از  جلوگیری  برای  باید  حاال  جهان  سراسر 
اقدامات  باید  جهان  کنند.  اقدام  سرعت  به  این چنینی، 
هماهنگی برای جلوگیری از شیوع این ویروس انجام دهد. 
بانک های  افزایش دهند و  باید هزینه هایشان را  دولت ها 
مرکزی باید سیاست هایی را برای ضربه گیری آسیب های 

اقتصادی ناشی از ویروس کرونا، پیش ببرند.«
خوش بینانه ترین  سی ان ان بیزینس،  گزارش  اساس  بر 
سناریوی فعلی، شیوع گسترده ویروس کرونا در چین در 

سه ماه اول سال و شیوع پایین در سایر کشورهاست. 
حتی در این حالت نیز سازمان توسعه و همکاری اقتصادی 
بین المللی رشد اقتصاد جهانی را تنها ۲.۴ درصد پیش بینی  
کرده است. حتی این پیش بینی خوش بینانه نیز پایین ترین 
از زمان بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۹  میزان رشد 

است. آن زمان، رشد اقتصادی جهان حدود 3 درصد بود.
»الرنس بون« اقتصاددان ارشد OECD می گوید: »این 
ویروس خطرات بیشتری برای اقتصادی ایجاد می کند که 
پیش از این هم با تنش های سیاسی و تجاری ضعیف شده 
بود. دولت ها باید برای جلوگیری از همه گیری این ویروس، 
اقدامات بسیار فوری انجام دهند، از نظام بهداشت و درمان 
حمایت کنند، مردم را حفظ کنند، تقاضا را افزایش دهند 
و برای خانوارها و کسب وکارهایی که بیشترین آسیب را 

دیده اند، حمایت مالی ایجاد کنند.«
بزرگترین  از  بسیاری  درآمد  و  سود  اخیر،  هفته های  در 
یافته  کاهش  توجهی  قابل  طرز  به  جهان  شرکت های 
مصرف کنندگان  رفتار  منعکس کننده  روند،  این  است. 
به  ابتال  میزان  کمترین  با  بازارهایی  در  حتی  که  است 
از  بعضی  داده اند.  کاهش  به شدت  را  تقاضایشان  کرونا، 

و  عرضه  زنجیره  مشکالت  دلیل  به  حتی  کسب وکارها 
محدودیت های سفر، برای باز نگه داشتن کارخانه هایشان 

هم به مشکل خورده اند.
مرکزی  بانک های  بیزینس،  سی ان ان  گزارش  اساس  بر 
جهان در تالش هستند تا سیاست هایی را برای حمایت 
از سرمایه گذاران انجام می دهند. آن ها سعی می کنند به 
سرمایه گذاران اطمینان دهند که گام هایی را برای کاهش 

رکود اقتصادی برمی دارند.
»هاروئیکو کورودا«، رئیس بانک ژاپن به تازگی اعالم کرده 
برای  کافی  نقدینگی  کشور  این  مرکزی  بانک  که  است 
فراهم خواهد کرد. هم  مالی  بازارهای  ثبات  از  اطمینان 
چنین »جرمی پاول« رئیس فدرال رزرو آمریکا نیز اعالم 
کرده است که نرخ بهره احتماال برای حمایت از اقتصاد، 

کاهش می یابد.
موسسه  در  ارشد  اقتصاددان  نلسون«،  »بیل  گفته  به 
سیاست بانکی، بانک های مرکزی جهان ممکن است که 
کرده  پیش بینی  او  دهند.  انجام  چشمگیرتری  اقدامات 
است که بانک چین و موسسه پولی هنگ کنگ این هفته 

اقدامات هماهنگ بزرگی انجام دهند.
نکته مهم آن که؛درگرماگرم تنش های بازارهای جهانی، 
روز دوشنبه ۹مارس بورس های جهان یک سقوط تاریخی 
را تجربه کردند. روزسه شنبه ۱۰مارس بعضی از شاخص ها 
اندکی بهبود یافتند اما همچنان سرمایه گذاران از اوضاع این 

روزهای جهان وحشت زده اند.  
»تمام ایتالیا قرنطینه شده است. گیج و منگ بودن بازارهای 
مالی و شورش زندانیان در این کشور، نشان داد که گسترش 
همه گیری ویروس کرونا چطور همه ابعاد زندگی اقتصادی 
و اجتماعی را درگیر کرده است.« رویترز با این مقدمه، از 

»وحشی شدن بازارها« در سراسر جهان نوشته است.  
در روز دوشنبه نهم، بورس های اصلی اروپا بیش از ۷درصد 
از ۵درصد  بیش  ژاپن  اصلی  شاخص های  کردند،  سقوط 
فرو ریختند و بازارهای آمریکایی نیز بیشتر از هفت درصد 
سقوط کردند.  رویترز می نویسد: »این اتفاقات بعد از جنگ 
قیمت نفت بین عربستان و روسیه رخ داد، در شرایطی 
کرونا  ویروس  همه گیری  از  هم زمان  سرمایه گذاران  که 
سقوط  بیزینس،  سی ان ان  گزارش  اساس  ترسیده اند.« بر 
شدید بازارها که روز نهم مارس اتفاق افتاد، روزسه شنبه 
اندکی جبران شد. در اولین ساعت های آغاز به کار بورس های 
اروپایی، شاخص های اصلی بورس انگلستان، فرانسه و آلمان 
حدود یک درصد رشد کردند.  قیمت نفت آتی آمریکا حدود 
۶ درصد رشد کرد و به 33 دالر در هر بشکه رسید. قیمت 
نفت خام برنت نیز ۴.۹ درصد رشد کرد و به 3۶ دالر در هر 

بشکه رسید.  
مارس ۱۱ درصد سقوط کرده  روزنهم  نیز  ایتالیا  بورس 
شرایط،  این  در  داشت.  رشد  درصد  یک  امروز  اما  بود، 
شاخص های بورسی چین عملکرد بهتری داشتند. شاخص  
هنگ کنگ حدود ۱.۵ درصد رشد کرد و ارزش شاخص 

کامپوزیت شانگهای نیز ۱.۸ درصد افزایش یافت.  
در ژاپن نیز روز دوشنبه اندکی وضعیت بهبود پیدا کرد. 
شاخص نیکی ژاپن، ۰.۹ درصد رشد کرد. قرار است که 
دولت ژاپن برنامه های فوری را برای حمایت از خانواده ها 
و کسب وکارهای کوچکی که بیشترین آسیب را از شیوع 
اقدام، سیگنال  ویروس کرونا دیده اند، اجرا کند و همین 

مثبتی به بازار بورس داده است.  
احساس  را  درد  بیشترین  ژاپنی  بزرگ  کارخانه های  اما 
می کنند؛ فروش کارخانه ژاپنی نیسان در چین در ماه فوریه، 

۸۰ درصد افت کرد.  
را  آمریکا  بورس  روزدوشنبه  سقوط  بیزینس  سی ان ان 
در  آن  اندک  بهبود  از  و  می کند  توصیف  »تاریخی«  نیز 
معامالت روز سه شنبه خبر می دهد. دیروز، »دونالد ترامپ«، 
رئیس جمهوری این کشور اعالم کرد که به دلیل نگرانی های 
عمیق اقتصادی با شیوع ویروس کرونا، به قانون گذاران فشار 
می آورد که کاهش مالیات بر حقوق و دستمزد را تصویب 
کنند و هم چنین کمکی برای کارگران ساعتی ایجاد کنند. 
بزرگترین  داوجونز  اظهارات، شاخص صنعتی  این  از  بعد 
سقوط تاریخی خود را تجربه کرد؛ این شاخص ۲۰۱۴ واحد 
یا ۷.۸ درصد فروریخت که بدترین روز آن از زمان بحران 

مالی سال ۲۰۰۸ تا کنون بوده است.  
سی ان ان بیزینس می نویسد: »ویروس کرونا مانند پتک بر سر 
بازارهای جهانی فرودآمده و در حال ضربه زدن به آن است. 
نه تنها بازارها که اقتصاد بزرگتر را نیز در امان نگذاشته است. 

بیشتر از ۱۰۰ هزار نفر در سراسر جهان مبتال شده اند.« 
منبع: گزارش های ایرنا

شرکت  مدیر عامل  شهرام  سرتیپ  امیر 
صنایع الکترونیک ایران )صاایران( در مراسم 
رونمایی و تحویل دهی دوربین های هوشمند 
حرارتی، دقت باالی اندازه گیری بهتر از نیم 
درجه سانتی گراد را از مزیت های این سامانه 
بومی عنوان کرد و افزود: سرعت عمل در 
تشخیص درجه دمای بدن افراد به صورت 
آنی و تشخیص و شناسایی همزمان چند نفر 
از ویژگی های این دوربین به شمار می رود 
به گونه ای که این دستگاه فردی که دمای 
بدنش باالتر از حد طبیعی باشد را شناسایی 

می کند و برای شناسایی افرادی که احتماالً به بیماری کرونا 
مبتال باشند به عنوان یک پایش اولیه مناسب است.

مدیر عامل شرکت صنایع الکترونیک ایران با بیان این که 
این محصول از نظر کیفیت با محصوالت خارجی مشابه قابل 
رقابت است، تصریح کرد: تولید این محصول با قیمت های 
بسیار پایین تر از نمونه های خارجی موجب صرفه جویی باالی 

ارزی در کشور شده است.
امیر شهرام با بیان این که تولید این دوربین ها تاکنون در 
انحصار چند کشور از جمله آمریکا، ژاپن، چین و… بوده 
است، گفت: متخصصان توانمند صنعت دفاعی در شرکت 
صنایع الکترونیک ایران )صاایران( با تالش های شبانه روزی و 

تحقیقات فراوان موفق به طراحی و تولید این 
دوربین ها شدند و پس از تست موفقیت آمیز 
در چندین فرودگاه و مراکز حساس و پرتردد 

به زودی به تولید انبوه خواهد رسید.
این  انبوه  تولید  خط  اینکه  بیان  با  وی 
الکترواپتیک  صنایع  شرکت  در  محصول 
تاکید  است،  شده  راه اندازی  دفاع  وزارت 
کرد: به زودی برابر اعالم نیاز دستگاه های 
و  کشور  ورودی  مبادی  کشور،  مختلف 
فرودگاه ها و اماکن حساس به این سامانه 

مجهز خواهد شد.
مدیر عامل شرکت صنایع الکترونیک ایران با بیان این که 
هم اکنون این دوربین ها در چند فرودگاه نصب و راه اندازی 
است،  بوده  موفقیت آمیز  دوربین ها  این  عملکرد  و  شده 
گام های  دفاع  وزارت  نیز  این  از  پیش  کرد:  خاطرنشان 
ارزشمندی در تولید کیت های تشخیص کرونا، تولید انبوه 
مواد ضدعفونی کننده، ماسک های فیلتردار، تولید لباس های 
فشار مثبت، آمبوالنس، برانکارد و تخت ویژه بیماران مبتال 
به این ویروس برداشته است و این قول را به مردم عزیزمان 
می دهیم که دانشمندان وزارت دفاع در کنار پزشکان و 
پرستاران به صورت شبانه روزی در این عرصه در حال تالش 

و فعالیت هستند.

اقتصاد جهان درچنگال کرونا!

تولید دوربین های هوشمند تعیین دمای بدن
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 --- پژوهش ---

در ادامه مطالب سلسله وار تقدیم شده قبلی در این 
بخش می پردازیم به  اثرات  وجود آگهی  بر یک روزنامه: 

بدون  شک  یک  آگهی  از چند زاویه  می تواند اثرات  مثبتی  در 
روند یک  روزنامه  داشته  باشد. از کلمه  مثبت  استفاده  کردیم  
زیرا هستند آگهی های  مضری  که  در عین  اثرمثبت جذب 
درامد عالی می توانند ضربه  مهلکی  بر پیکره  یک  روزنامه  وارد 
آورند. اثرمثبت یک آگهی جلب   توجه  ویژه  مردم  است . شما 
می توانید این  توجه  را در نگاه  مردم  بیابید. وقتی  مردم  در 
روزنامه  شما آگهی های خوبی پیداکنند ترغیب  می شوند که  
روزنامه  را در شماره های بعدی  هم  تهیه  کنند و دوستان خود 

را به خرید آن ترغیب کنند و این  یعنی  درآمد بیشتر.
حال وقتی   شما یک  حرفه یی  باشید با دیدی  کامال معنادار  
برخی از این  آگهی ها  را در صفحه  اصلی  روزنامه  به  چاپ 
می رسانید که به معنای تالش برای جلب توجه بیشتر مردم 
وخوانندگان است. پس  گام  اول  این  است  که  در جلب  توجه  
مردم  بیشتر کوشا باشید! اثر مثبت  دیگری  که  در این جا 
مطرح  می شود و در قسمت  قبلی  توضیح  داده  شد، کسب  
درآمد بیشتر است. این  درآمد بیشتر تبعات  بسیار مثبتی  برای  
روزنامه  شما در پی دارد، زیرا وقتی درآمد روزنامه  شما افزایش 
می یابد، می توانید بر تیراژ روزنامه  خود بیفزایید. افزایش  تیراژ 
این  امکان  را به  شما می دهد تا فضای  بیشتری  برای  کار کردن  

به  عنوان  یک  روزنامه نگار داشته  باشید .
● جذب آگهی برای افزایش تیراژ روزنامه

اما مسوؤوالن و سرمایه گذاران  روزنامه در چنین شرایطی که 
تیراژ روزنامه افزایش یافته می توانند به  جذب  آگهی بیشتر 
هم  فکر کنند چراکه اینک با افزایش تیراژ روزنامه  هر فرد 
حقیقی  یا حقوقی  تمایل  دارد در روزنامه  شما منافع  خود را 
تبلیغ  کند. توجه  مردم ،افزایش  تیراژ و تعداد بیشتر آگهی ها. 
حال وقتی  روزنامه یی بتواند با توجه  به  آگهی های  خود، در 
بین  سایر جراید مطرح  شود، سایر روزنامه نگاران خبره هم 
عالقه مند به  همکاری  با این  روزنامه  می شوند چرا که آن ها هم  
می دانند منافع  مالی  یک  روزنامه  با آگهی  رابطه  مستقیم  دارد.

در سطور باالتراشاره  شد که  آگهی   می تواند جنبه  منفی  هم  
داشته  باشد. روزنامه  شما روزنامه یی  است  که  به  اصول  اخالقی  
بها می دهد. توجه  مردم  و تیراژ باالی  روزنامه  هم  مبتنی  بر 
این  اصول  است  اما چنانچه به  یکباره  شما برای  یک  نوشیدنی  
غیرمجاز تبلیغی را چاپ  می کنید. اگر این  آگهی  هر چقدر هم  
برای  شما سودآور باشد، به  وجهه  اخالق گرای  روزنامه  ضربه  
می زند و شما نمی توانید به  روزهای  خوب  گذشته برگردید!« 
باشد؟  آگهی   باید  روزنامه  درصد  چند  که  آن  دیگر  نکته 
صفحات  روزنامه ها را که  تورق  می کنی ، به  یک  یا چند آگهی  
کوچک  و بزرگ  می رسی . فرقی  هم  نمی کند که  آن  روزنامه  
متمول  باشد یا معمولی. باالخره  شما می توانید آگهی  را در 
صفحه  یی  مشاهده  کنید. این  آگهی ها را با آنچه  در صفحات  
مخصوص  آگهی  چاپ  می شود، مقایسه  نکنید. اما سوؤال  
اینجاست  که  آگهی  چند درصد از هزینه های  یک  روزنامه  را 

تقبل  می کند.
● تأمین هزینه روزنامه ها از طریق آگهی

یک مرجع پژوهشی پس  از بررسی صفحات ۲۰روزنامه  معتبر 
و پرتیراژ دنیا به  این  نتیجه  می رسد که  ۷۶ درصد هزینه  
روزنامه های  پرتیراژ و معتبر دنیا را آگهی  تشکیل  می دهد و 
این آمار تقریبا شامل روزنامه هایی که  وابستگی های  دولتی  
دارند نیز می گردد این  ارقام  بیانگر این  واقعیت  است  که  آگهی  
بیش  از نیمی  از درآمدهای  روزنامه  را تشکیل  می دهد. به  
عنوان  مثال  روزنامه  پرتیراژ »یومیوری  شیمبون « ژاپن  با تیراژ 
۱۵ میلیونی  ساالنه  رقمی  بیش  از چهل  میلیون  دالر از بابت  
آگهی  درآمد دارد! البته  جای  تعجب  هم  نیست  زیرا یومیوری  
به گمان  بسیاری قله  مطبوعات  جهان  است . البته  برای تامین 
هزینه ها برخی روزنامه هایی  که تیراژ باالیی  ندارند و در یک  
کشور از اعتبار خاصی  برخوردار هستند، سعی  می کنند با 
استفاده  از کمک های  غیردولتی  و یا حزبی ، گوشه یی  از منابع  
مالی  خود را تامین  کنند. راه  دیگری  هم  برای  تامین  درآمدها 
وجود دارد که  آن  وابسته  به  قلم  افراد است  ولی به هرحال 
عمده مطبوعات در همه کشورها بیشتر هزینه  خود را از طریق  
جذب  آگهی  تامین  می کنند و این  یعنی  در هر حال  نمی  توان  
از تاثیر مثبت  آگهی  و تبلیغات  بر فضای  یک  رسانه  به راحتی  
گذشت . و به همین دلیل است که  تمامی  روزنامه  های بزرگ 
سازمان های آگهی  های مستقل دارند که  جداگانه  به  فعالیت  
خود ادامه  می دهند. این نکته که در ایران تبلیغات  چند درصد 
یک  روزنامه  را به  خود اختصاص  می دهد؟ و آیا کلیه  آگهی ها 
استاندارد هستند؟ و این  تبلیغات  چند درصد از توجه  مردم  را 
به  خود جلب  می کنند و موارد دیگرمانندآن، مسایلی است که  
شاید در ادامه بتواند  خوراک  مناسبی  برای  تهیه  قسمت بعدی 

این سلسله مطالب باشد.
*بخش پنجم این سلسله مطالب در شماره ۱۶۰معیار به 
اشتباه "چهارم" ذکرشده بود که بدین وسیله اصالح می شود.

"شیخ بهایی"
ای خاک درت سرمه ی ارباب بصارت
در تأدیت مدح تو خم، پشت عبارت

گرد قدم زائرت، از غایت رفعت
بر فرق فریدون ننشیند ز حقارت

در روضه ی تو خیل مالیک، ز مهابت
گویند به هم مطلب خود را به اشارت

هر صبح که روح القدس آید به طوافت
در چشمه ی خورشید کند غسل زیارت

در حشر، به فریاد بهائی برس از لطف
کز عمر، نشد حاصل او غیر خسارت

"حمیدمصدق"
ماه روی خویش را در آب می بیند

شهر در خواب است
گویی خواب می بیند

رود
اما هیچ تابش نیست

رود همچون شهر خفته قصد خوابش نیست
رود پیچان است

رود می پیچد به روی بستری از ریگ
شهر بی جان است

سایه ای لرزان
مست آن جامی که نوشیده است

یاد آن لب ها که در رویای مستی بخش 
بوسیده است
در کنار رود

می سپارد گام
می رود آرام

وگلسرخی" "خسر
در بقعه های ساکِت بودن ،

همراه خوب من
آن شالِ  سبز ِکبر را

به دور بیفکن
و با تمامی وسعت انسانیت بگو

که ما باغی ایم
باغی چنان بزرگ و سبز

که دنیا
در زیر سایه اش -

خواب هزار ساله ی خود را

خمیازه می کشد .
در بقعه های خاُمِش  بودن

از جوار ضریح
چندی است

طنین ضربه ی برخاستن بزرگ تو را نمی شنوم
همراه خوب من

از پله های بلند غرورت
بگیر دست مرا

تا قلب شب بشکافیم
و با ردایِ  سپیده

به رقص برخیزیم ...
*

همراه خوب من
با این غرور بلندت

در سرزمین یائسه ها
تو تمامی خود نرفته ای بر باد ...

اینک
به ریزش رگبار سرخگونه ی خنجر ،

دست مرا بگیر
تا از پل نگاه صادقانه ی مردم

به آفتاب

سفر کنیم ...

"پژمان بختیاری"
با خموشی ها در این محفل مرا

گفتگویی دلنشین با دلبرست
خواب مژگان جنبش ابروی دوست

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

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

با نگاهی قصه ها گویند از 
آنک

یک نگاه 
از صد زبان 
گویاترست

کافه شهرحمید مزرعه

لحطاتی با شعربه انتخاب نیما موسوی

بخش شانزدهم
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فلسفه و تراژدی  ) مارتین هایدگر (
■■ سال های آغازین

هایدگر در سال ۱۸۸۹ در خانواده ای کاتولیک و سنتی 
وورتمبرگ به نام   - ایالت بادن  روستاهای  از  یکی  در 
مسکیرش در جنوب غربی آلمان و در دل کوهستان آلپ 
به دنیا آمد. پدر او فریدریش خادم کلیسا بود. او در محیطی 

کاتولیک بزرگ شد.
هایدگر الهیات را از سال ۱۹۰۹ در دانشگاه فرایبورگ آغاز 
کرد و بعد از آن به فلسفه روی آورد. فعالیتش همواره تحت 
تاثیر استادش ادموند هوسرل بود. از مهم ترین کتاب های 
کتاب  این  در  او  زمان است.  و  هستی  در فلسفه اثر،  او 
به نقد تاریخ فلسفه غرب که به تعبیر هایدگر همان تاریخ 
افکندن  طرح  پی  در  و  پرداخته  است  است،  متافیزیک 
هستی شناسی تازه ای است که خود آن را هستی شناسی 
بنیادین می خواند، چرا که نزد او تاریخ متافیزیک، تاریخ 
غفلت از وجود و افتادن در ورطه موجودانگاری است. مقصود 
هایدگر از این تعبیر آن است که تاریخ کنونی فلسفه، با خلط 
موجودشناسی و وجودشناسی، از شناخت وجود به معنای 

اصیل آن بازمانده است.
اندیشه های هایدگر، رقم زننده مایه های فکری بسیاری از 
متفکران مابعد تجدد، از جمله میشل فوکو، ژاک دریدا و 

هانس گئورگ گادامر بوده است.
■■ زندگی شخصی

هایدگر که در یک خانواده روستایی به دنیا آمده بود تا زمان 
مرگ، خلق و خوی روستایی را با خود داشت.

و  داشت  قرار  سیاه  جنگل  کنار  در  مسکیرش  او  زادگاه 
درختان و راه های جنگلی، بیشتر مطالعات و تفکرات بعدی 
او را تحت تاثیر قرار داد. حتا در برخی از عناوین آثار او رد 
پای جنگل دیده می شود، راه های جنگلی و نشانه های راه. 
هایدگر در دهه ۱۹۱۰ با الفرید پتری آشنا شد و بعدا در 
سال ۱۹۱۷ با او ازدواج کرد. در سال های بعد دو پسر او به 

نام های یورگ و هرمن به دنیا آمدند.
■■ مرگ

او در ۲۶ مه سال ۱۹۷۶ درگذشت. مراسم تشییع دو روز 
بعد در فرایبورگ انجام شد و به درخواست خود، مراسم 
دینی کاتولیک ها در مسکیرش در کلیسای مارتین قدیس 
که پدرش خادم آن بود، انجام شد. در همان صحن، میان 

مادر و پدرش به خاک سپرده شد.
■■ فلسفه

پرداخته  است.  فلسفه خود  بررسی پدیده در  به  هایدگر 
پدیده گرایانه  است.  هستی شناسی  واقع  در  او  متافیزیک 
هایدگر زمان را به سه نوع زمان روزمره و زمان طبیعی و 
زمان جهانی تقسیم می کند. در بحث زمان روزمره می گوید 
که زمان آن چیزی ست که اتفاقات در آن رخ می دهند. 
زمان در موجود تغییرپذیر اتفاق می افتد. پس تغییر در زمان 
است. تکرار دوره ای ست. هر دوره تداوم زمانی یکسانی دارد. 
ما می توانیم مسیر زمانی را به دلخواه خود تقسیم کنیم. هر 
نقطه اکنونی زمانی بر دیگری امتیاز ندارد و اکنونی پیش تر 
و پس تر )بعدتر( از خود دارد. زمان یکسان و همگن است. 
ساعت چه مدت و چه مقدار را نشان نمی دهد بلکه عدد 

اکنون  این  است. هایدگر می پرسد که  اکنون  ثبت شده 
چیست و آیا مِن انسان بر آن چیرگی و احاطه دارم یا نه؟ آیا 
این اکنون من هستم یا فرد دیگری ست؟ اگر این طور باشد 
پس زمان خود من هستم و هر فرد دیگر نیز زمان است و 
ما همگی در با هم بودنمان زمان هستیم و هیچ کس و هر 

کس خواهیم شد.
زمان  "دازاین" در  و  چیست؟  زمان  می پرسد  هایدگر 

چیست؟ دازاین در هر آن بر مرگ خود آگاهی دارد.
دازاین به معنی حیات انسانی، همان امکان داشتن است. 
یعنی گذشتن مطمئن و در عین حال مبهم از خود ممکن 
است. هستی، بر مرگ واقف است و معلوم است که آن را 
می دانم اما به آن فکر نمی کنم. دانایی من از مرگ، تفسیری 
از دازاین است. دازاین این امکان را دارد که مرگ خود را 

دور کند.
هایدگر تفکر متافیزیکی و سوژه محور را در راستای اعمال 
اراده استیالگر می داند و تفکر رهایی بخش را معطوف به 

روشنی ظهور هر چیز آنگونه که هست.
اندیشیدن در رهایی است. هایدگر رهایی  این نوع تفکر 
از سلطه و غلبه  را تجربه ای نفی کننده نمی داند. اعراض 
اثباتی  لحظه  است.  رهائی  از  لحظه  یک  تنها  چیزها  بر 
جای  به  که  قرار گیرد  موضعی  در  انسان  که  آن گاه است 
خفا بردن حقیقت در معرض عیان شدن آن باشد. آنجا 
که انسان بودن خویش را در طبیعت و در کنار چیزها و با 
دیگران آن گونه که هستند تجربه می کند درمعرض آشکار 

شدن است
از نظر هایدگر، فلسفیدن اصیل، تفکر و تشکر نیز هست. 
یعنی گشودگی وجودی به سوی پاسداری از حقیقت بودن. 
اما تاریخ متافیزیک تاریخ، فراموشی این حقیقت است. این 
فراموشی تاریخی اکنون به غلبه پوزیتیوبسم تکنوکراتیک 
ختم شده است. در این وضعیت، تفکر به نظامی از کارایی، 

خود-- اعمال گری، سلطه و امنیت استحاله شده است.
در حالی که تفکر همانا پرسش گری در باب حقیقت بودن 
است. فلسفه هایدگر را می توان به رمانتیسم آلمانی مرتبط 
دانست. ساختارشکنی هایدگری درباره ی متافیزیک مربوط 
به سوژه، نقد رمانتیک اومانیسم انتزاعی است. تحت عنوان 
دیگر مفاهیم بشری است که هایدگر خالف سوژه  گرایی، 
مفهومی را که یک دگرگونی اساسی در رومانتیسم به وجود 
می آورد به کار می گیرد. هایدگر چهره ای از متافیزیک مدرن 
است. او از طریق آثار خود پدیدار شناسی ونیزنقد هوسرلی 
از گرایش به روانشناسی را به موضوعات بنیادین متافیزیک 
پیوند می دهد. هوسرل می گوید که اگر روانشناسی، تاریخ یا 
تعیین کننده رفتارهای  به عنوان کدهای  را  خود زندگی 
و  انسانیت  بین  تشخیص  اگر  بگیریم  نظر  در  انسانی 
حیوانیت از بین رود، انسان تبدیل به ماشینی خواهد شد 
که فعالیت هایش به حرکات صرف و غیرقابل پیش بینی 
تبدیل خواهد شد؛ بنابراین واژه Eigenlichkeit)آیژین 
در  است که می تواند  بشر  انسانی  لیشکیت( همان وجه 

نیستی گسترش یافته به رهایی از این کد بینجامد.
وجه دیگر فلسفه هایدگر در نقد فلسفه افالطون منعکس 

دگم  عنوان،  با  مطلبی  در  سال ۱۹۴۷  در  او  شده است. 
ایده  افالطونی  تفکر  در  که  می گوید  واقعیت،  افالطونی 
از فلسفه  از قبل داده شده است و نقد هایدگری  موجود 
در  موجود  تعیین شدگی  پیش  از  همین  به  افالطون 

متافیزیک افالطون برمی گردد
■■ دو شاخص تفکر هایدگر در هستی و زمان

انجام داده است یکی  اثر دو کار اساسی  این  هایدگر در 
طرح پرسش معنای بودن به جای صرفا به عنوان مبنای 
بودنی ها. طرح این پرسش دربردارنده نگرش جدیدی راجع 
به انسان است که طبق آن انسان موجودی است که به هیچ 
وجه نمی تواند جدا و منقطع از زمینه وجودی خویش باشد. 
انسان یک عامل مستقل و مسلط بر آنچه در پیرامون او 
قرار دارد نیست بلکه او چیزی است که خصلت اش در 
دنیا بودن است. عطف به چیزها در پیرامون و با دیگران 
بودن ویژگی های انسان است نه این که انسان ابتدا هست 
و آنگاه معطوف به چیزی است. تعلق و ارتباط چیزها و 
دیگران نسبت به موجودیت انسان متقدم اند نه متاخر. به 
همین دلیل هایدگر از واژه دازاین استفاده کرده است که 
در عین حال هم به معنای زندگی است و هم به معنای 
تجلیگاه بودن است. دوم این که هایدگر قائل به تقدم وجود 
Existence بر سرشت Wessen است انسان ابتدا برای 
خاطر چیزی در دنیا در کنار دیگران وجود دارد. از نظر 
هایدگر اضطراب ندای وجدان و مسوولیت از طریق وساطت 
دغدغه که خود یک خصلت وجودی انسان است امکان 

شکل گیری سرشت انسانی را به وجود می آورند.
 )]da:zaɪnˈ[ :تلفظ آلمانی( )Dasein :دازاین )به آلمانی
واژه ای آلمانی است که به، آنجا بودن یا آنجا هستی، ترجمه 
ترجمه  موارد  بیشتر  در  فارسی  در  واژه  این  شده است. 
نمی شود و به همان صورت دازاین آورده می شود. این واژه 

در انگلیسی هم اغلب existence ترجمه شده است.
■■ مفهوم

اگزیستانسیالیسم  فلسفه  در  اساسی  مفهوم  یک  دازاین 
مارتین هایدگر به خصوص در کتاب معروف وی، هستی 

و زمان است.
بودن،  تجربه ی،  به  اشاره  برای  را  دازاین  عبارت  هایدگر 
که مختص به انسان است، استفاده می کرد. بدین معنی 
که دازاین یک شکل بودن است که از مسائلی همچون، 
شخص، مرگ و معضل یا پارادوکس:»زندگی در ارتباط با 
دیگر انسان ها درحالی که در نهایت با خود تنها است«، آگاه 

بوده و باید با آن ها مواجه شود. )ادامه دارد(

تبلیغات و رسانه 
]بخش ششم[

      غالمرضاعلمشاهی 
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قرنطینه شصت میلیون ایتالیایی 
ایتالیا،  وزیری  نخست  کاخ  دستورالعمل  اساس  بر 
که  آمدی  و  رفت  ممنوعیت های  و  محدودیت ها 
پیش تر به منظور مقابله با بیماری کرونا در شمال این کشور 
به اجرا درآمده بود به سراسر ایتالیا تعمیم داده شده است. 
که شمار  اتخاذ شد  آن  از  ایتالیا پس  دولت  تصمیم  این 
مبتالیان به ویروس کرونا در این کشور از مرز ۹ هزار نفر 

گذشت و تعداد قربانیان هم به ۵۰۰ نفر افزایش یافت.
جوزپه کونته نخست وزیر ایتالیا در نشستی مطبوعاتی در 
محل کاخ نخست وزیری گفت: متاسفانه دیگر وقتی باقی 
نمانده، آمار ها نشان دهنده افزایش گسترده شمار مبتالیان 
به ویروس کرونا است. به همین دلیل دولت تصمیم گرفت 
با اتخاذ تدابیر سخت گیرانه فراگیر، سراسر ایتالیا را تحت 
حفاظت قرار دهد. در شرایط دشوار فعلی باید برای سالمتی 
خود و دیگران عادت هایمان را تغییر بدهیم و از برخی چیز ها 
بین شهری  سفر های  ایتالیا  سراسر  در  کنیم.  نظر  صرف 
ممنوع خواهد بود و تردد در سطح شهر ها برای رفتن به 
محل کار، تامین نیاز های پزشکی و یا موارد ضروری دیگر 
مانند تهیه مایحتاج روزانه خانواده فقط با مجوز انجام خواهد 

شد. من از همه می خواهم که در خانه بمانند.
دولت  توسط  محدودیت های جدید  اعالم  از  پس  ساعتی 
ایتالیا، بسیاری از ساکنان رم به سوپرمارکت ها هجوم آوردند. 
درحال حاضرخیابان ها در شهر رم خلوت هستند و بسیاری از 

شرکت ها، فروشگاه ها و رستوران ها تعطیل شده است.
نیرو های پلیس وظیفه کنترل افراد در خیابان ها را عهده دار 
هستند. بر اساس دستورالعمل دولت ایتالیا برای افرادی که 
از محدودیت و ممنوعیت تردد سرپیچی کنند تا سه ماه 
زندان و جریمه نقدی در نظر گرفته شده است. از جمله 
و  مراسم  کلیه  لغو  به  می توان  ایتالیا  دولت  دیگر  تدابیر 
رویداد های فرهنگی، مذهبی و ورزشی از جمله رقابت های 
موزه ها،  تعطیلی  ایتالیا،  یک  دسته  باشگاه های  فوتبال 
سینما ها، سالن های کنسرت و تئاتر و ادامه تعطیلی مدارس 

و دانشگاه های این کشور تا تاریخ سوم آوریل اشاره کرد.

صاحبخانه زرندی اجاره بهای 
۸ مستأجرش را بخشید

مالک مجتمع مسکونی تجاری در شهر زرند استان 
کرمان، اجاره بهای اسفند ماه ۸ مستاجرش را بخشید.

رحمانی مالک مجتمع مسکونی تجاری در قالب چهار واحد 
مسکونی و چهار واحد تجاری به علت شیوع بیماری کرونا 
و عدم درآمد مستأجران خود، در یک اقدام خداپسندانه و 
خیرخواهانه، کرایه واحد های مسکونی و تجاری خود را مورد 

بخشش قرار داد.
این مالک زرندی عنوان کرد: عالوه بر این تا سه ماه بعد از 

سال آینده هم هیچ افزایش کرایه ای نخواهم داشت.
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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
.
.

بعد، باباش بیاد بگه ۲۰۰ میلیون بهت میدم از زندگی 
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 3 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 ...
.
.

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

.
درود بر بانوان غیوِر پدر در آِر سرزمینم...

********** 
بانوی مسنی رفت داروخانه تا برای درد مفاصلش دارو 

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 ۲۷سالم 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

**********

الکل  و  ضدعفونی  خونمون  تو  روز  چند  این  تو  انقدر 
استفاده کردیم که خونه شده مثله درمانگاه

پنبه  میاد  االن  یکی  می کنم  حس  می خوابم  وقت  هر 
میماله به باسنم آمپول فرو  میکنه

**********

طرف میره خواستگاری
ازش می پرسند؛ نتیجه خواستگاری چی شد؟ 

.
میگه: شصت  -- شصت 

میگن یعنی چه؟ 
میگه هرچی ما گفتیم اونا شصتشونو نشون دادند 

.
هر چی اونا گفتن ما شصتمونو نشون دادیم!

**********

خاطره ای که از بچگیم دارم این بود که یه بار توی پارک 
به بابام گفتم: بابا من زشتم؟

.

.
بابام گفت: تو پارک منو بابا صدا نکن بگو عمو!!

**********

*عنبرنسارا شده دونه ای سه هزار تومن؛
 هر دفعه االغ ماده بیست تا میندازه، یعنی یه االغ ماده 

هر بار اجابِت مزاج، ۶۰ هزار تومن درامد داره 
روزی  شه  می  کارکنه،  باراگرمزاجش  سه  --روزی 
هزار  چهارصد  و  ۵میلیون  ماهی  تومن،یعنی  ۱۸۰هزار 

تومن درامد داره
.

--قابل توجه اونهایی که زیر ۵ میلیون درآمد دارند!

**********

*نقش بابام تو خونه تکونی:
- بسه دیگه

- اونجارو نمیخواد بشورین
- نههههه اون تمیزه

- شما دیوونه اید
- ی چایی واسه من بیارید

- انقد آب نریززززززز
- این باز بوی چیه میاد؟
- ناهارکی حاضرمی شه؟

من  شلوار  می  کنی  تمیز  رو  شیشه  باهاش  که  اینی   -
نیست؟

افقی:
۱- قسمت اول پیام تبریک کارکنان و گردانندگان هفته نامه معیار به شما حوانندگان گرامی۲- از پیامبران- جرقه آتش- خباز 3- از شکل های هندسی- دریاچه ای دیدنی در نزدیکی قزوین- از ارگ های تاریخی کرمان ۴- دفع کننده- از 
کلمات پرسشی- طریق ۵- کلید موسیقی- جسور- گویندنان روزانه است- برهنه ۶- گالبی- لطیف ۷- دزد و راهزن- پدر کودکانه ۸- حرف ندا- شهر فرانسه- شهر فستیوال- از خواهران برونته ۹- از صنایع ادبی- تهیدستی ۱۰- جان- به 
دنیا آوردن ۱۱- شکوه- کاخ تاریخی و دیدنی تهران - ترس- گرداگرد دهان ۱۲- از درندگان- شهر دریاچه میغان و سراب پنجعلی- زهره و جرئت ۱3- از خدایان هندو- از سین های نوروزی- امان از این نوع دوستان ۱۴- زیبایی- مقابل 

خروج- ثروتمند ۱۵- پیام تبریک دیگر ما به شما
عمودی:

۱- شهری پذیرای مهمانان نوروزی در غرب کشور- مرد سرخپوش و سیاه چرده نوروزی ۲- جایز- ممارست- رونق دادن 3- برگه دریافت- حرف 
نفی عرب- واحد سطح- دوره ۴- خراب- رایج- حیوان گریزپا ۵- گستردنی نوروزی- غاروحی- آبدار ۶- حرف فاصله- تکرارش درختی است- الفبای 
تلگراف ۷- از کلمات استثنا- دریا و بحر ۸- تیر انداختنی- مقوای نازک ۹- صحرای هسته ای آمریکا- نیروها ۱۰- همه کس دارد- شهری نزدیک 
تهران- رود آرام ۱۱- رودی در فرانسه- سالح زیر زمینی- از روستاهای تاریخی و زیبای اسکو در آذربایجان شرقی ۱۲- پسوند شباهت- دره ای 
دیدنی با آبشاری زیبا- اختیاری ۱3- کمربند مسیحیان- من و شما- زیاده خواهی- چاه ها ۱۴- آرزوانه- از نزوالت آسمانی- نوعی یقه-۱۵ از سنت های 

قبل از نوروز- جان فدای وطن 
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تورهای مجازی موزه های تعطیل 
ایتالیا در قرنطینه کرونایی

مدیر یکی از موزه های ایتالیا که به دلیل شیوع ویروس 
»کرونا« تعطیل شده است، سعی دارد بازدید از نمایشگاه های 

لغو شده این موزه را به صورت مجازی امکان پذیر کند.
 Castello di«معاصر هنرهای  موزه  آرت نت،  گزارش  به 
Rivoli« )قلعه ریولی( نزدیک شهر »تورین« یکی از چندین 
موزه ایتالیایی است که به دلیل شیوع ویروس »کرونا« ناچار 

به بستن درهایش شده است.
این موزه در تالش است  باکارگیو« مدیر  حاال »کریستو 
تا مجموعه ای از تورهای مجازی را برای وب سایت این 

موزه آماده کند.
کمی پیش از دستور تعطیل شدن موزه ها، سه نمایشگاه 
بود. حاال قرار است  به کار کرده  این موزه آغاز  ویژه در 
تور  صورت  به  نمایشگاه ها  این  تمامی  از   بازدید  امکان 

مجازی برای عالقه مندان فراهم شود.
تورهای  برگزاری  برای  برنامه ای  چنین  هم  موزه  این 
مجازی مخصوص کودکانی که این روزها به دلیل تعطیل 
شده اند،  خانه نشین  والدینشان  همراه  به  مدارس  شدن 

ترتیب داده است.
در همین بین گالری »اوفیتزی« در تالش است تا برای 
متصل نگه داشتن مردم به هنر، یک کمپین در شبکه های 
اجتماعی به راه بیاندازد. به این ترتیب صفحات توئیتر و 
اینستاگرام این گالری هنری در روزهای آینده با تصاویر و 
ویدئوهای مرتبط با مجموعه شاهکارهای »اوفیتزی« به روز 
رسانی خواهند شد. این گالری هم چنین صفحه فیسبوک 

جدیدی را فقط به همین منظور راه اندازی کرده است.
مجموعه ای از تورهای مجازی از مجموعه های منتخب این 
گالری نیز در وبسایت رسمی »اوفیتزی« قرار خواهند گرفت.

مدیر گالری »اوفیتزی« بیان کرد:» اگرچه موزه ها ناچار به 
بستن درهایشان شدند اما هنر متوقف نخواهد شد.«

دو هفته پیش، موزه »Castello di Rivoli« به همراه 
سایر موزه های میالن و ونیز ناچار به تعطیلی شدند و پس 
از آن که هفته گذشته برای چند روزی اجازه بازگشایی پیدا 

کردند، دوباره ناچار به بستن درهایشان شدند.

قول وزیر گردشگری برای
 بعد از کرونا

صنایع  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزیر  مونسان 
 دستی در نامه ای ضمن دعوت مردم برای نرفتن به سفر و 
ماندن در خانه جهت مقابله با کرونا، از تمهیدات ویژه سفر 

بعد از فروکش کردن شیوع این بیماری خبر داد.
متن نامه درخواست علی اصغر مونسان خطاب به هموطنان 

به شرح زیر است:
بی تردید مهم ترین انگیزه سفر و گردشگری کمک به ارتقای 
که  جایی  در  و  است  انسان ها  روحی  و  جسمی  سالمت 
احساس خطر و نا امنی وجود دارد خودبه خود موضوع سفر 
تحت الشعاع قرار می گیرد. بر همین سیاق شیوع ویروس 
کرونا موجب کاهش و حتی حذف سفر به صورت مقطعی 

شده تا سالمت جوامع حفظ شود.
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزیر  به عنوان  اینجانب 
مردم  روز افزون  همراهی  از  قدردانی  ضمن  صنایع دستی 
فهیم کشورمان، از عموم مردم می خواهم با خودداری از 
سفر، نوروز ۹۹ را در کنار اعضای خانواده در منزل با صحت 
و سالمتی سپری کنند. بی تردید ایران اسالمی از این بحران 
با سربلندی بیرون خواهد آمد و این قول را به مردم صبور 
کشورمان می دهم که پس از شکست کرونا شرایط خوبی در 
شان ملت بزرگوار ایران برای موجی از سفرهای نشاط انگیز 

فراهم خواهیم کرد.
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»هفته نامه سراسری، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی«

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

پاییز سال ۹۶، زمانی که فرزند ما به دنیا آمد، وضعیت 
به خودی نشان دادن. مثال؛  ایران شروع کرد  عجیبی در 
ارزهایی مثل دالر و یورو ناگهان ارزشی بیش از آنچه که 
پیشتر برایشان متصور بودیم پیدا کرد. از حدود آذر۹۶ 
اگر  داشت.  صعودی  رشد  خوراکی  مواد  قیمت  که  بود 
بازار  نکند، آن روزها تخم مرغ، گل سرسبد  ذهنم خطا 
شده بود. در عرض چند روز، شانه تخم مرغی که حدود 
ده هزار تومان ارزش داشت، سه برابر شد و شوکی مردمی 
که این ماده خوراکی یکی از اصلی ترین مواد مصرفیشان 

بود را فرا گرفت.
برایمان  اصلی  دغدغه  و  بودیم  شده  فرزند دار  تازه  ما 
هزار  دوازده   - ده  بسته ای  از  که  پوشکی  بود.  پوشک 

تومان به دانه ای ۲ تا 3 هزار تومان رسید! قیمت بماند. 
اطرافمان  که  هرکس  به  ما  شد.  نایاب  و  کمیاب  اصال 
والدینی  بخرد.  دید  پوشکی  جا  هر  که  بود می سپردیم 
که هنوز دچار تغییرات روحی و هورمونی تولد کودک 
هستند، مضطرب از نبود پوشک هم شده بودند. ما حتی 
یادم  گشتیم.  هم  الستیکی  پوشک  و  کهنه  دنبال  به 
است آن روزها با شنیدن این وقایع خنده های عصبی و 

اشک آلودی به اقبال بلندمان می زدیم.
زلزله ای  را  کرمانشاه  که  بود  سال ۹۶  دوم  نیمه  همان 
لرزاند که عمال هیچ از آن جا باقی نگذاشت. من جلوی 
از  اشک،  از  خیس  صورتی  با  و  می نشستم  تلویزیون 
را  بی مادر  نوزاد  بچه های  از  یکی  می خواستم  همسرم 
بیاورد که من شیر بدهم. برای من در آن لحظه هیچ چیز 
مهم تر از آن کودک بی مادر نبود. از جایی به بعد دیگر 

نگذاشتند اخبار را دنبال کنم.
همان زمان ها بود که اعتراضاتی بین اقشار آسیب پذیر از 
لحاظ اقتصادی شروع شد. کاری به درست و غلط وقایع 
به  بانی  و  باعث  بود  درد  دارم که  باور  اما عمیقا  ندارم، 
خیابان کشیده شدن این مردم بی پناه. آمار کشته شده ها 
در انواع نزاع خیابانی خودی و غیرخودی در شبکه های 
مجازی دست به دست می شد. از جایی به بعد، همسرم 
اجازه دنبال کردن این وقایع را هم نداد. من شیر می دادم 
لحظه  انتخاب  در  قدرتی  هیچ  بی  که  نوزادی  باید  و 

تولدش در آغوشم بود را سیر می کردم.

آلوده ترین  از  یکی  که  دارد  یقین  نمی کند،  ذهنم خطا 
فصل های سرد دوران زیستم همان پاییز و اوایل زمستان 
۹۶ بود. در همان آلودگی خواهر من یک هفته به علت 
به  بیمارستان بستری شد و چند هفته  عفونت ریه در 
دیدن پسرم نیامد. من حتی بیمارستان نرفتم. در همان 
روزهای آلوده بود که لرزشی به جان تهران هم افتاد. و 
چون خاطره کرمانشاه در ذهن ما بود، همه به خیابان 
را گرفت،  مردم  آلودگی هوا در آن شب جان  ریختیم. 

جانی که زلزله حداقل در آن روز به ما بخشیده بود.
کرد  اصرار  همسرم  هوایم،  و  حال  عوض شدن  برای 
اسفند را به خیابان گردی و دست فروشی بینی بگذرانیم. 
شلوغ بود. جای نفس کشیدن نداشتم. دست فروش ها اما 
می گفتند فروش و درآمدشان به نسبت سال قبل بدتر 
شده است. شب عید برای آن ها رونقی که انتظارش را 

می کشیدند، نداشت.
سال  این  کردیم  آرزو  همه  آخر،  روزهای  است  یادم 
که  شاید  برسد.  پایان  به  زودتر  ناکام هرچه  و  پرهیاهو 
سال ۹۷ برای همه مردم سال بهتری باشد. نشستیم به 
دعای پای سفره و آرزوهای دست نیافته در سال ۹۶ را 
با خود به سال ۹۷ بردیم شاید که فرجی شود و امسال 

به مراد برسیم.
از کل سال ۹۷ می گذرم. خاطرات زیادی ندارم. افزایش 

ورشکستگی  خبر  شنیدن  اطرافیانمان،  مهاجرت  حجم 
زندگی،  ضروری  اجناس  روزانه  گران شدن  دوستانمان، 
انواع کسب وکارها و اعتراضات  ندادن حقوق کارگران در 
بی نتیجه آن ها، هیچ کدام را با جزییات به یاد ندارم. آنچه 

بیشتر از هرچیزی یادم است، نیمه دوم سال ۹۷ است.
نوسان ارز بیداد می کرد. اصال کسی نتوانست بفهمد که 
بخرد، بفروشد، بخورد! کسانی که برنامه برگزاری جشن 
عروسی داشتند قلبشان در سینه بود که می کوبید که آیا 
از این هفته که در آن هستیم تا هفته بعد که عروسی 
به کل  برنامه ها چند میلیون تومان دیگر  ماست، مدیر 

ماجرا اضافه می کند یا از خیر سود کالن تر می گذرد؟!
به  تا  می رفت  ماشین  خرید  دیگر  که  بود  روزها  همان 
رویایی برای طبقه ضعیف و متوسط تبدیل شود. از همان 
در  داستانی  به  ملک  فروش  و  خرید  دیگر  که  بود  ایام 
کتاب های مدرسه تبدیل شد. گویی که فعاالن این حوزه 
کم کم باید می رفتند به سراغ شغلی دیگر. کسی خانه ای 
وسط  این  و  فروشنده ای  حاال  که  بخرد  نمی توانست 

جوش دهنده معامله ای باشد.
همان روزها بود که برادرم باید اجاره خانه اش را تمدید 
اجاره  که  بود  گفته  پیغامی  طی  صاحب خانه  می کرد. 
برابر می شود ولی در عوض دو ساله قرارداد خواهد  دو 
بست.دو ساله قرارداد بستن آرزوی هر مستاجری است 
که حداقل تا دو سال بتواند از فکرکردن به جمع آوری 
از طرفی دو  را رها کند.  اطراف ذهن  کارتن های خالی 
برابر شدن ناگهانی اجاره هم فشاری بود که تحمل آن 

آسان نیست.
همان نیمه دوم ۹۷ بود که فهمیدم چه قدر با هم نامهربان 
شده ایم یابوده ایم. همیشه این گونه بوده و بحرانی نبوده 
که تا این حد قساوت قلب را نشان دهد. همه صاحب 
خانه ها تا این حد بی رحم شده بودند. البته توجیه خوبی 
هم وجود دارد "گرانی روی ما هم تاثیر گذاشته!". به هر 
واقع چاره دیگری  را پذیرفت. در  پیشنهاد  برادرم  حال 

نداشت. صاحب خانه هم این را می دانست.
از کاهش  نقیضی  و  اخبار ضد   بود که  اسفند سال ۹۷ 
و خارجی شنیدم. گردشگری  داخلی  سفرهای مختلف 
به ذات هم این چنین خدمت پایداری نیست، چه رسد 
کاسبی باشی در ایران که روی گردشگری سرمایه گذاری 
می کنی. افزایش قیمت همه چیز، سفر را هم گران کرد. 
آن ها که اروپا می رفتند به ترکیه قناعت کردند. آن ها که 
ترکیه می رفتند به کیش راضی شدند. کیش روندگان هم 

به چابهار رفتند. بقیه هم در شمال چادر زدند. حال این 
صنعت اصال در آستانه نوروز خوب نبود. 

همسرم پیشنهاد داد به خیابان گردی آخر سال برویم. اگر 
بگویم گرد مرگ پاشیده بودند در خیابان هایی که سال 
قبل حداقل از نظر من جای نفس کشیدن در آن نبود، 
که  این  به  دست فروشان  زمزمه  بار  این  نگفته ام.  دروغ 
فروش خوبی نخواهیم داشت ختم نمی شد. در صدایشان 
اضطرابی بود که اگر نتوانند فروش داشته باشند دقیقا 

سال آینده را چه طور شروع کنند؟
سال تحویل شد. ما باز نشستیم و گفتیم که عجب سال 
بدی بود این ۹۷. چه خوب که دارد تمام می شود و سال 
قلبمان  احوال  برای  است.  بهتری  سال  که  حتما   ۹۸
صمیم  از  که  ندارم  قلب، شک  صمیم  از  و  کردیم  دعا 
قلب خواستیم سال ۹۸ حالمان بهتر باشد. اما سالی که 

نکوست از بهارش پیداست.
که  بودیم  نشده  بلند  هفت سین  سفره  سر  از  هنوز 
بین  وحشت  گرفت.  بر  در  را  گلستان  سیلی  شنیدیم 
مردم دومینووار جلو می رفت. تورهای مسافرتی پشت سر 
بوم گردی ها گذاشتیم  را روی گلوی  پا  هم کنسل شد. 
تا پولمان را پس دهند. ما امسال به استان آب برده تو 
نخواهیم آمد. جان خودمان است می خواهیم دو دستی 

بچسبیم. تو هم زودتر پول را رد کن بیاد!
سیل  زلزله خالص نشده،  از  کرمانشاه  بود.  بهارمان  این 
دوباره جانش را گرفت. فکر کنم نوروز ۹۸ استانی نبود 
در گربه ایران که آب در آن خودی نشان نداده باشد. آب 
انگار  این سرزمین.  در  بود  پری دست نیافتی  یک  مثل 
که خودش هم این را می داند. چون در بهار ۹۸ جوری 
جوالن داد وجوری حسرت به دل گذاشت، که من در 

عمرم هرگز ندیده بودم.
از سایر اتفاقات نیمه اول می گذرم.نیمه دوم سال ۹۸ به 
اندازه کافی جان را می سوزاند. این ها دیگر این قدر اخیر 
است که حتما در ذهن همه مانده. اگر پاییز و زمستان 
از  بدتر  روزمان  اگر هر  بودیم،  برده  یاد  از  را  و ۹۷   ۹۶
دیروز بود ولی در ذهنمان جایی برایش نداشتیم، اگر از 
این ستون تا آن یکی ستون برایمان فرجی نبود، نیمه 

دوم سال ۹۸ را خوب به خاطر داریم.
 

نیمه دوم سال ۹۸ جانی برایمان نگذاشت.سال ۹۸ حتما 
جان هایی را هم گرفته که اصال در هیچ آماری و در هیچ 
رسانه ای به آن پرداخته نشده. مثال آن راننده مسافربری 
او  شد.  گران  بنزین  داشت.  بیمارستان  در  فرزندی  که 
دیگر از پس دخل و خرج بر نیامد. فرزند رفت. او در هیچ 
آماری از حوادث نیامد. این که آن پدر هم دیگر پدر نشد 

در هیچ رسانه ای پخش نشد.
اسفند ۹۸ با گرد الکل، وایتکس و مواد ضدعفونی کننده 
آمد. شهرها را، همه شان را، مرگ در حال بلعیدن است. 
و  بزنیم  دور  را  خیابان  برویم  نمی گوید  همسرم  دیگر 
و  بمان در خانه  از دست فروشان خرید کنیم. می گوید 
در را برای هیچ کس باز نکن. ما کم نکشیده بودیم که 
این ویروس عجیب همه گیر بیاید و سیلی محکمش را 

نثارمان کند. 
تمام  روزها می شنوم همه می گویند چرا سال ۹۸  این 
نمی شود تا شاید سال ۹۹ سال بهتری باشد. من از نگرانی 
که  رفته  یادمان  احساس می کنم  عرق می شوم.  خیس 
طی دو سال قبل، صدقه سر این آرزو، چه بالی سنگینی 
بر ما نازل شد. این بار،در لحظه تحویل سال می خواهم 
بگویم؛ "ای زندگی!" کمی ما را به حال خود بگذار. ما 

واقعا هیچ نداریم!

این چندسال؛هر سال، دریغ از پارسال!


