
اقتصادی  همکاری های  و  توسعه  سازمان   -- ایران  اتاق 
)OECD( در گزارشی، به بررسی اثرات اقتصادی ویروس 
این  پرداخته است.  اقتصادی جهان  انداز  بر چشم  کرونا 
سازمان هم چنین پیشنهادهایی را به منظور عبور دولت ها 
از بحران فعلی ارایه کرده که از سوی مرکز پژوهش های 

اتاق ایران به فارسی ترجمه و منتشر شد ه است.
سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی با انتشار گزارشی، 
ضمن بررسی اثرات اقتصادی ویروس کرونا بر چشم انداز 
راستای  در  را  چهارگانه ای  توصیه های  جهان،  اقتصادی 
کرونا  ویروس  از  ناشی  اقتصادی  شوک های  با  مقابله 
دولت ها،  که  است  داشته  جهان  اقتصادهای  احیای  و 
بانک های مرکزی و سران اقتصادی کشورها را راهنمایی 
همکاری های  و  مشارکت  افزایش  ضمن  تا  می کند 
برای  ملی  در سطح  را  سیاست هایی  بتوانند  بین المللی، 
حوزه  در  بیشتر  حفاظت  و  بنگاه ها،  مردم،  از  حمایت 

بهداشت و درمان به انجام رسانند.
و  توسعه  سازمان  تخمین های  جدیدترین  اساس  بر 
طور  به  کسب وکارها  تعطیلی  اقتصادی،  همکاری های 
مستقیم بخش هایی مشتمل بر یک سوم از تولید ناخالص 
ماه  هر  است.  ساخته  متأثر  را  بزرگ  اقتصادهای  داخلی 
تعطیلی کسب وکارها، زیانی معادل ۲ واحد درصد کاهش 
بزرگ  اقتصادهای  ناخالص داخلی ساالنه  تولید  در رشد 
بخش  که  شده  تاکید  گزارش  این  در  دارد.  همراه  به 
گردشگری به تنهایی، 70  درصدکاهش فعالیت را تجربه 

کرده است.
در مقدمه گزارش سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی 
که از سوی مرکز پژوهش های اتاق ایران به فارسی ترجمه 
شده، آمده است: »با توجه به پیشنهادهای جدید سازمان 
بازدارنده  اقدامات  اقتصادی،  همکاری های  و  توسعه 
سختگیرانه ای که برای کند کردن گسترش ویروس کرونا 
)Covid-19( مورد نیاز است، به طور قابل مالحظه ای 
تولید ناخالص داخلی اقتصادهای بزرگ را در کوتاه مدت 

کاهش خواهد داد.«
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تولیدات نشر معیار
کتاب های گیالس 

ویژه ی کودکان
 

لطفا برای سفارش با شماره ی 09301837148 
تماس حاصل فرمایید

»مدیر مسوول«

میهمانی ناخواند ه آمد و گستره زمین 
را از آن خود کرد. همه چیز و همه جا را بهم ریخت. د ولت ها را 
به چالش کشاند و به زعمی مرد مان را نیز. و بلکه فرهنگ ها، 
نیز در یک  تمدن های مدعی و سازمان های خود  ستایشگر را 

معرکه عجیب و غریب به دام انداخت!
این یک وجه سهمگین شمایل ویروس کروناست اما وجه دیگر 
آن یادآوری ضرورت بازگشت انسان به رفتار اخالق مدارانه است.،،

از چه روی این نکته مطرح می شود؟ از این روی که پس از شیوع 
آن، از هر سو مساله ساختگی بودن این ویروس و دستکاری آن 

به عنوان یک سالح بیولوژیک گسترش یافت.
با این موضوع که این ادعا مقرون به صحت است یا مطلبی سست 
و بی پایه هست، کاری نیست بماند برای آینده. اما بیاییم فرض را 

بر صحت ادعا قرار دهیم.
آنچه در این مدت بر مردمان کره زمین گذشت این بود که هیچ 
ملتی و هیچ سرزمینی از تهاجم و تخریب "غول رها شده از چراغ 
جادو" در امان نبوده است و رفتار این غول "ریزک" نشانگر آن 
هست اگر مشابه و همزادانش هم وجود داشته باشند باز سربازانی 
سر به راه برای سلطه طلبان احتمالی نخواهندبود. آن ها دشمن و 
ارباب و کدخدا را از یکدیگر تمیز نمی دهند و همه را از دم تیغ  

بران خود می گذرانند.
در دورانی ساخت بمب اتم و استفاده از آن و سپس سراسیمگی 
قدرت ها برای داشتن هر چه بیشتر از آن موجب شد که دولت ها 
زیر فشار اتباعشان، تن به پذیرش قواعدی بسپارند تا ترس ناشی 
از یک جنگ اتمی ناخواسته که می تواند چند برابر کره زمین را 

نابود کند گریبان مردمان کره زمین را رها سازد.
حال به فرض خودمان برگردیم. این سالح بیولوژیک از بمب اتم 
هم خطرناکتراست چون تنها به زیست در نقطه مورد نظر اکتفا 
نمی کند و تر و خشک را به هم می سوزاند و اگر از نوع "یک 
جانشین" هم باشد نباید از عکس العمل رقبا غافل بود که آن ها 

نیز به چنین کارهایی دست خواهند یازید.
بشریت  دامی،  در چنین  از سقوط  گریز  برای  که  این جاست 
نیازمند بازگشت به اخالق  مداراگرانه و دیگرپذیر و قواعد انسان  

ساز آن هست. 
همچنان که می گویند در دوران کرونا زمین نفس کشیده است 
الزم است پس از کرونا انسان نیز نفس تازه کند و تمایالت سلطه 
طلبانه را در وجه نخست از خود و سپس از جامعه بشری بزداید.

مطمئن باشیم اگرچنین نکنیم؛ هراس از وقوع چنین جنگ هایی، 
خود، بشر را قبل از جنگ خواهد کشت.
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سرمقاله
چهار پیشنهادبرای مقابله با آثار 

اقتصادی کرونا

نفت ارزان شد،
 بنزین نه!

سالمت باشیم
به هر بهانه ای از این گیاه 

نوش جان کنید

دو کلمه حرف ورزشی
لیگ برتر؛ و باشد و نباشدها!

گردشگری برای همه
گردشگری پس ازکرونا

کافه شهر
فلسفه و تراژدی - مارتین هایدگر

تکه ای از من تکه ای از زمین
واگویه های اول کرونایی

از واردات 
تخت بیمارستانی 
تاکیت تشخیص 

ویروس کووید۱۹ رسارسجهان رادرنوردید

"ریزغول"! درمیدان، مردمان درجستجو درنهانگاه!

"اخالقم" آرزوست!

صفحه 5



کودکان هم کرونا می گیرند
عضو کمیته کشوری کرونا، در خصوص عدم ابتالی 
معتادان و کودکان به کرونا ویروس و مسائل مبتال به این 

بیماری، توضیحاتی ارائه داد.
 مسعود مردانی، در برنامه تیتر امشب شبکه خبر، گفت: 
بهداشت  با رعایت  با کرونا پیشگیری  مقابله  راه  بهترین 
زیرا،  است.  دست ها  مرتب  شستن  و  فردی  و  عمومی 
امکانات و تجهیزات پزشکی هر چقدر هم باشد نمی تواند 

تکافوی جمعیت کثیری از مبتالیان را بدهد.
این متخصص بیماری های عفونی گفت: کودکان هم کرونا 
می گیرند، اما بیشتر فرم سبک آن را می گیرند، اما طبق 
تجربه ها افراد مسن و دارای بیماری های زمینه ای به علت 
ضعیف تر بودن سیستم ایمنی مرگ و میرشان بیشتر است 

و عالئم بیماری در آن ها شدیدتر است.
این  بیان  با  بهشتی،  پزشکی شهید  علوم  دانشگاه  استاد 
که زدن ماسک همچنان برای عموم مردم ضرورت ندارد، 
افزود: زدن الکل به ماسک و سر و صورت و گرفتن سشوار 
به ماسک و بینی و دهان کارهای غیر علمی است و هیچ 

تأثیری هم روی کرونا ندارد.
از  این متخصص عفونی شستن مرتب دست ها و دوری 
ثانیه  باید ۲0  بر شمرد و گفت:  بسیار مهم  را  تجمعات 
دست را با صابون شست و بعد زیر آب گرفت و نباید بیش 

از حد آب مصرف کرد.
با تکذیب این موضوع که معتادان مبتال نمی شوند،  وی 
گفت: معتادان و سیگاری ها و اهل دود همه به کرونا مبتال 
می شوند و این حرفی غیر علمی است و این گونه شایعات 
معتادان  عکس  بر  می کنند  شایعه  مرگ  سوداگران  را 
و  زودتر  دارند،  که  ایمنی  و سیستم  ریه  علت ضعف  به 

شدیدتر مبتال می شوند.
مردانی اظهار داشت: مردم برای درمان های غیر ضروری 
مراجعه  درمانی  مراکز  و  بیمارستان ها  به  وجه  هیچ  به 
باید  دارند  فوری  درمان  به  نیاز  که  آنهایی  اما  نکنند، 
مراجعه کنند. نمی شود زنی که وقت زایمانش رسیده یا 
کسی که زخم معده دارد یا آپاندیسش ترکیده و یا سکته 

کرده به بیمارستان مراجعه نکند.
بیان این که هنوز دارویی برای  با  این متخصص عفونی 
چینی ها  که  داروهایی  گفت:  است،  نشده  ساخته  کرونا 
داروهای  همه  کردیم  استفاده  هم  ما  و  کردند  استفاده 
ضد ویروس و ضد ایدز است و تا حدودی برخی از آن ها 
برای  و  بیمارستان  در  داروها  این  ولی  داشته اند،  تأثیر 
آنهایی که در آی سی یو هستند استفاده می شود و قابل 

تجویز برای دیگران نیست.
مردانی گفت: کسی که کرونا بگیرد تا موقعی که ویروس 
جهش ژنتیک پیدا نکرده دیگر به کرونا مبتال نخواهد شد.

برخی مواد غذایی قدرت این را دارند که حتی جایگزین 
زیادی  جانبی  عوارض  که  داروهایی  داروها شوند.  برخی 
دارند و با درمان یک عضو به عضوی دیگر آسیب می زنند. 
اما خوشبختانه این مشکل در جایگزین های طبیعی وجود 
ندارد. بنابراین بهترین کار این است به جای این که با بروز 
هر مشکلی به سراغ مصرف دارو بروید ابتدا از روش های 
این مطلب  در  کنید.  استفاده  برای حل مشکل  طبیعی 
می کنیم  عرضه  را  پرخاصیت  ادویه  یک  دارویی  خواص 
را  بیماری ها  و  شده  دارو  چندین  جایگزین  می تواند  که 
درمان کند. زردچوبه همین داروی معجزه گر طبیعی است 
که بدون تحمیل عوارض جانبی شما را از ناخوشی های 

بسیاری رها می کند.
١- زردچوبه؛ درمانی برای دیابت

»کورومین« موجود در زردچوبه برای افراد دیابتی بسیار 
مفید است. این رنگدانه ی مفید باعث فعال شدن آنزیم 
AMPK می شود که روی جذب گلوکز تأثیر می گذارد. 
در نتیجه به کنترل میزان قند خون و ثابت نگه داشتن 
آن کمک زیادی می کند. اگر شما هم از بیماری دیابت رنج 

می برید حتماً زردچوبه را وارد برنامه ی غذایی تان بکنید.
٢- زردچوبه؛ ضدالتهاب طبیعی

»کورکومین« به داشتن خواص ضدالتهابی طبیعی شهرت 

داروهای  برخی  را جایگزین  آن  نتیجه می توان  در  دارد. 
ضدالتهاب کرد. نتایج پژوهشی که در سال ۲004 انجام 
شده و در روزنامه ی Oncogene به چاپ رسیده است 
باالیی  نشان می دهد زردچوبه حاوی خواص ضدالتهابی 
آسپرین،  سولینداک،  برای  جایگزینی  می تواند  و  است 

دیکلوفناک و حتی ایبوبروفن شود.
٣- زردچوبه؛ داروی ضدانعقاد خون طبیعی

نتایج بیش از 5000 پژوهش انجام شده نشان می دهد که 
است.  فوق العاده  زیبایی  حتی  و  برای سالمتی  زردچوبه 
محققان در پژوهش های خود به این نتیجه رسیده اند که 
زردچوبه مانند داروهای ضدانعقاد خون عمل می کند. اگر 
خودتان را مستعد گرفتگی عروق می دانید حتماً زردچوبه 
را دریابید. حتماً می دانید که از داروهای ضدانعقاد خون 
لخته های  تشکیل  و  شدن  مسدود  از  پیشگیری  برای 
می دهد  نشان  پژوهشی  نتایج  می کنند.  استفاده  خونی 
»کورکومین« موجود در این ادویه تأثیری مشابه با آسپرین 
دارد که یک داروی معروف ضدانعقاد خون است. زردچوبه 
هم چنین یک داروی طبیعی و ضدالتهاب برای افرادی 
است که نیاز به داروهای ضدآرتریت دارند. البته حواستان 
نظر  است  بهتر  هستید  دارو  مصرف  مشغول  اگر  باشد 

پزشک خود را در خصوص مصرف زردچوبه جویا شوید. 

٤- زردچوبه؛ یک داروی ضدافسردگی طبیعی
است  طبیعی  کاماًل  ضدافسردگی  داروی  یک  زردچوبه 
بازار  در  داروهای ضدافسردگی موجود  مانند  تأثیری  که 
)پروزاک( دارد. ترکیبات موجود در این گیاه برای کنترل 
جانبی  عوارض  و  داشته  خوبی  تأثیر  افسردگی  عالئم 
داورهای ضدافسردگی مانند اعتیاد دارویی را در پی ندارد.

٥- زردچوبه؛ ضدسرطان
کورکومین  می دهند  نشان  محققان  بررسی های  نتایج 
موجودزردچوبه در جلوگیری از تکثیر و رشد سلول های 
سرطانی )سرطان کولون و رکتوم( نقش موثری دارد. به 
عقیده ی این محققان تأثیر این دارو مشابه داروی »اوگزالی 

پالتین« است. 
گفتنی است دو ادویه ی قدرتمند یعنی زردچوبه و فلفل 
سیاه حاوی دو ترکیب مفیدی هستند که برای پیشگیری 
از ابتال به سرطان سینه فوق العاده عمل می کنند. نتایج 
ایاالت متحده ی  میشیگان  دانشگاه  محققان  پژوهش های 

آمریکا نشان می دهد
■ معجونی طالیی برای مقابله با سرطان سینه

برای تهیه ی معجونی ضدسرطان کافی است دست به کار 
شوید و یک معجون تهیه کنید:

آب پرتقال : 1 عدد

خیار : 1 عدد
آب لیموترش : ۲ عدد

ریشه ی زنجبیل تازه  :  1 تکه
هویج کوچک : 5 عدد

فلفل سیاه : 1 نوک انگشت
زردچوبه : 1 قاشق غذاخوری

■ روش تهیه
پوست  به  نیازی  بریزید.  مخلوط کن  داخل  را  مواد  تمام 
گرفتن هویج و خیار نیست. مواد را با هم مخلوط کنید. 
اگر الزم بود می توانید کمی آب به ترکیب اضافه کنید تا 

رقیق تر شود.

به هر بهانه ای از این گیاه نوش جان کنید
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نیم نگاه

باشیم سالمت 
گرد آورند ه: مریم نباتی
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لزوم برنامه ریزی درست 
برای المپیک

وزارت  ای  حرفه  و  قهرمانی  ورزش  توسعه  معاون 
ورزش و جوانان در جلسه ستاد عالی بازی های المپیک 
برنامه ریزی درستی نداشته باشیم فرصت ها  گفت: اگر 

تبدیل به تهدید خواهند شد. 
بازی های  عالی  ستاد  جلسه  اولین  در  نژاد  علی  مهدی 
جوالی  اول  تا  حداقل  جدیدگفت:  سال  در  المپیک 
دنیا  در  المللی  بین  رویداد  هیچ  تیرماه  دهم  معادل 

نداریم و شاید این موضوع تمدید هم بشود.
جوانان  و  ورزش  وزارت  قهرمانی  ورزش  توسعه  معاون 
ما  ورزشکاران  برای  مصدومیت هایی  بعضی  داد:  ادامه 
پیش آمد که این تعویق المپیک می تواند فرصتی برای 
آن ها باشد ولی اگر برنامه ریزی درستی نداشته باشیم 

همین فرصت ها تبدیل به تهدید می شود.
جدید  تاریخ  به  توجه  با  ریزی  برنامه  برای  افزود:  وی 
باید  باید خیلی عجله کنیم و نه  المپیک نه  بازی های 
فرصت را خیلی از دست بدهیم. از امروز 15 ماه تا شروع 
المپیک فرصت داریم و 50 سهمیه قطعی گرفته ایم که 
این زمان در صورت برنامه ریزی درست فرصت مناسبی 

برای آن ها هست.
تعهدات  تمام  تاکنون  ورزش  وزارت  گفت:  پایان  در  او 
در  و  است  داده  انجام  المپیکی  ورزشکاران  به  را  خود 
تعویق  به  توجه  با  حقوق  پرداخت  روند  ادامه  خصوص 
افتادن المپیک و شروع مجدد اردوها باید تصمیم گیری 

شود.

مشعل المپیک توکیو از دید عموم 
خارج شد

به گزارش Terra، مشعل بازی های المپیک توکیو 
ژاپن در معرض دید  فوکوشیما  از هفته گذشته در  که 
عموم قرار گرفته بود، به دلیل شرایط اضطراری در ژاپن 
به دلیل شیوع کرونا اکنون دیگر در معرض دید مردم 

نیست.
رویدادهای  از  خیلی  لغو  باعث  تاکنون  کرونا  شیوع 
ورزشی شده است و بازی های المپیک توکیو مهم ترین 
رویدادی بود که به همین خاطر لغو شد و اکنون مشاهده 
ممکن  عموم  برای  نیز  توکیو  المپیک  بازی های  مشعل 
آورده  ژاپن  به  و  شد  روشن  دریونان  مشعل  نیست.این 
رقابت ها  اصلی  ورزشگاه  در  افتتاحیه  مراسم  در  تا  شد 
تا آن زمان در معرض دید عموم  بود  قرار  قرار گیرد و 
با  است  قرار  توکیو  المپیک  باشد.بازی های  داشته  قرار 

یک سال تاخیر در سال ۲0۲1 در توکیو برگزار شود.

برای کسب سهمیه ها کار بزرگی 
انجام شد

رئیس کمیته ملی المپیک تاکید کرد با همکاری و 
همراهی وزارت ورزش برای کسب سهمیه های المپیک 

کارهای بزرگی انجام شد.
رضا صالحی امیری در جلسه ستاد بازی های المپیک و 
تحریم،  تردید در شرایط سخت  بدون  پارالمپیک گفت: 
وزارت ورزش و جوانان و مسعود سلطانی فر برای تأمین 
نیازهای مالی و آمادگی و انجام برنامه های کسب سهمیه و 
حضور شکوهمند کاروان ایران در توکیو کار بزرگی کردند 

و شایسته تقدیر و تحسین بسیار است.
نهاد  دو  برادری  و  دوستی  و  وحدت  این  داد:  ادامه  وی 
بزرگ و اصلی ورزش ایران یعنی وزارت ورزش و جوانان و 
کمیته ملی المپیک در تاریخ ورزش کشور ماندگار است و 

ثمره آن بخوبی در افکار عمومی دیده می شود
صالحی امیری ادامه داد: در سه هفته آینده دستور العمل 
توکیو  المپیک  برای  المپیک  المللی  بین  کمیته  جدید 
صادر می شود. شرایطی که کرونا بر جهان و ورزش تمامی 
کشورها حاکم کرده برای همه یکسان است و ما بدون 

نگرانی منتظر شرایط کنترل این ویروس هستیم
وی در پایان گفت: تاکنون پنجاه سهمیه ورزش ایران در 
المپیک توکیو قطعی شده است و مورد تأیید کمیته بین 

المللی المپیک قرار گرفته است.

■ کرونا، مانند هر چیز در جهان بشریت، ورزش راهم 
به تعطیلی کشاند زیرا در این صحنه نیز تجمع انسانی 

میدان مناسبی برای جوالن این میهماِن ناگهانی است!
از میان ورزش ها، فوتبال، و در همین چارچوب بازی های 
دوره ای مانند جام های حذفی و لیگ برترو... بیشتر از هر 
برانگیز شده است که  موضوعی در ورزش جهان بحث 

برگزار شود یا نشود!
بازی های  برگزاری  آغاز  در  که  کشورهایی  در  شاید 
دوره ای شان هستند چندان رغبتی به ادامه آن نباشد و 
آن ها نیز که در میانه کار هستند هم با د لخوری تعطیلی 
را پذیرا باشند ولی آنانی که در پایان و نزدیک به پایان 
هستند در جنب و جوش "بشود، نشود" غرق هستند! 
فوتبال  و  است  کشورخودمان  کشورها،  این  جمله  از 
لیگ برترش، که برخی با خوشحالی و بعضی با افسوس 

تعطیلی آن را نظاره می کنند.
گرچه در رسانه ها طرفداران ادامه بازی ها حضور ندارند 
اما از عکس العمل طرفداران تعطیلی کامل آن، می شود 
برداشت کرد که در پشت صحنه برای آماده سازی ذهن 
اظهار  در  تالش  این  بازتاب  کنند.  می  تالش  مسووالن 

نظرهای پیشکسوتان و مسووالن تیم ها مشخص است.
نکات  آن ها،  از  چند  تنی  مختلف  گفته های  البالی  از 

مربوط به این موضوع را باهم بخوانیم:
● واجب نیست لیگ برتر ادامه یابد

درباره  تراکتور  فوتبال  تیم  پیشکسوت  اسدی  مرتضی 
احتمال شروع دوباره رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران 
در فصل جاری گفت: هیچ کس تصور نمی کرد سالمت 
مردم و جامعه به خطر بیافتد. سازمان لیگ هم مجبور 
های  بازی  تعطیلی  به  تصمیم  کشورها  تمام  مثل  شد 
داخلی باشگاه ها بگیرد. بنابراین تیم ها در شروع بازی ها 
شرایط کامال متفاوتی را نسبت به گذشته خواهند داشت.

فصل  بازی های  که  این  افزود:  ایران  فوتبال  کارشناس 
جاری لیگ برتر شروع شود تصمیم خوبی برای تیم هایی 
حال  هر  به  هستند.  قهرمانی  کورس  در  که  است 
بتوانند  تا  داده اند  انجام  باشگاه ها  را  زیادی  هزینه های 
نتیجه بگیرند. حاال هم تنها 9 هفته تا پایان بازی ها باقی 
مانده و بهتر است با رعایت سالمتی کامل جامعه، بازی ها 
را  لیگ  نیست  صورت واجب  این  غیر  در  شود.  برگزار 

ادامه دهند.
پیشکسوت تراکتور تبریز درباره احتمال قهرمانی این تیم 
در لیگ برتر فصل جاری تاکید کرد: فاصله 10 امتیازی 

پرسپولیس به عنوان صدرنشن با تراکتور به سختی کم 
مسابقات،  یک سوم  از  کمتر  که  این  می شود بخصوص 

باقی مانده است.
اسدی تاکید کرد: فکر می کنم تراکتور می تواند سهمیه 
لیگ قهرمانان آسیا را بطور قطع کسب کند و جام حذفی 
را با هوشمندی باالی سر ببرد. در لیگ برتر هم بهتر است 

این تیم به فکر فصل آینده باشد.
● تمرکز نداریم، بهتر است لیگ را تعطیل کنند

روزبه شاه علی دوست کاپیتان تیم فوتبال سایپا در ارتباط 
با وضعیت مسابقات لیگ برتر فوتبال و دوری تیم ها از 
شرایط تمرین و مسابقه گفت: شرایط برای بازیکنان و 
تیم ها سخت شده است. االن چند هفته است که باید 
در خانه تمرین کنیم و باشگاه های بدنسازی هم تعطیل 
سازمان  »آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  هستند.وی 
لیگ و فدراسیون فوتبال باید تصمیم به تعطیلی قطعی 
مسابقات بگیرند؟«، خاطر نشان کرد: من در این مدت 
زیاد صحبت نکردم که برخی فکر کنند به خاطر شرایط 
سایپا در جدول، قصد سوءاستفاده دارم. مدت هاست که 
تمرکز نداریم و از تمرینات گروهی دور هستیم، این در 
حالی است که تیم های دیگر هم چنین وضعیتی دارند و 

زمان ریشه کن شدن کرونا هم که مشخص نیست. 
است  بهتر  این وضعیت  با  اظهار داشت:  شاه علی دوست 
لیگ برتر را تعطیل کنند تا لیگ فصل آینده هم با مشکل 

مواجه نشود.
هیچ  به  نباید  قهرمانی   ●

تیمی تقدیم شود
باشگاه  سایت  گزارش  به 
سعادتمند  احمد  استقالل، 
بیان  با  باشگاه  این  مدیرعامل 
این جمله که؛ به هیچ عنوان با 
تیمی  هیچ  به  قهرمانی  تقدیم 

خواهم  غلط«  »بسیار  ایده  این  مقابل  و  نیست  موافق 
ایستاد، اضافه کرد: وضعیت لیگ امسال نامشخص است و 
شیوع بیماری کرونا نه تنها ادامه مسابقات را در وضعیت 
فعلی ناممکن کرده است بلکه امکان به پایان رساندن این 
مسابقات در ماه های آینده را نیز زیر سوال برده است. 
هر چند همه مدیران، سرپرستان، سرمربیان و بازیکنان 
تیم های حاضر در لیگ این حق را دارند که نظر خود 
بیان  را  داریم  که  کاره ای  نیمه  لیگ  وضعیت  پیرامون 
کنند اما کسی اجازه ندارد نظر خود را نظرقطعی و تنها 
عزیز  هواداران  درخواست  به  بنا  بنده  بداند.  درست  راه 

استقالل در این مورد قطعاً واکنش نشان خواهم داد.
سعادتمند خاطرنشان ساخت: نکته دیگری که باید به آن 
توجه داشت این است که در مورد تعیین سرنوشت لیگ 
با احترام به اهداف و تالش تمامی باشگاه ها و هزینه های 
مرتبط و نگاه هواداران؛ تنها نمایندگان تیم های حاضر در 

مسابقات می توانند و باید تصمیم بگیرند.
آن  تصمیم  بهترین  که  باورم  این  بر  داشت:  بیان  وی 
است که ابتدا چند راه حل را به عنوان راه های احتمالی 

و  بگیریم  نظر  در  معضل  و  مشکل  این  کردن  برطرف 
لیگ  تیم های  مدیرعامل   1۶ تنها  که  مجمعی  در  بعد 
برتری در آن حق رای دارند، در مورد بهترین راه ممکن 
فدراسیون  که  این  گرفتن  نظر  در  با  شود.  رای گیری 
فوتبال فعاًل رئیس ندارد و این که هر تصمیمی که خارج 
ایجاد  سبب  شود  اتخاذ  باشگاهی  مدیران  رای گیری  از 
حرف و حدیث های فراوانی خواهد شد، توصیه می کنم 

از رای گیری استفاده شود.
بهتر است  اعتقاد من  به  تاکید کرد:  آبی ها  مدیرعامل 
سازمان لیگ یا فدراسیون از باشگاه ها و هم چنین صاحب 
نظران فوتبال بخواهند تا نظرات و پیشنهادهای خود در 
مورد بحران به وجود آمده و راه های برطرف کردن آن را 
آماده و تقدیم کنند تا بتوان به مدل های تصمیم گیری 

مشخصی رسید که قابلیت رای گیری را داشته باشند.
بدون  فوتبال  برتر  لیگ   ●

معرفی قهرمان تعطیل شود
مسعود تابش عضو هیات مدیره 
جدال  درباره  سپاهان  باشگاه 
لیگ  قهرمان  سر  بر  تیم ها 
نوزدهم  اظهار کرد: به نظرم اگر 
مانده  برتر  لیگ  بازی  دو  یکی، 

بود در نهایت این امکان وجود داشت که قهرمان لیگ را 
مشخص کرد، اما در حال حاضر 9 بازی لیگ برتر باقی 
مانده است و نباید قهرمان لیگ اعالم شود. شرایط جدول 
لیگ برتر هم به صورتی است که سهمیه آسیایی تیم ها 
به هم نمی خورد و تیم های پرسپولیس، سپاهان، تراکتور، 
استقالل و شهر خودرو  در باالی جدول حضور دارند و 
مشخص است چه تیم هایی جواز حضور در آسیا را کسب 
کردند. به هر حال معتقدم لیگ برتر فوتبال بدون معرفی 

قهرمان و نایب قهرمان  بهتر است  تعطیل شود.  
سپاهان  بین  جدال  درباره  سپاهان  مدیره  هیات  عضو 
نظرم  به  گفت:  فصل  نیم  قهرمان  سر  بر  پرسپولیس  و 
قهرمان نیم فصل نباید به عنوان قهرمان لیگ نوزدهم 
معرفی شود چرا که بازی های زیادی تا پایان فصل مانده 
برق شیراز در یک سال  تیم  یادم هست که  است. من 
قهرمان نیم فصل شد، اما در پایان فصل به لیگ پایین تر 
سقوط کرد. هم چنین تیم ما در نیم فصل اول رتبه 7 
بدست آورد، اما در پایان فصل قهرمان شدیم. معتقدم 
حتی اگر سپاهان را به عنوان قهرمان معرفی کنند  این 

قهرمانی صوری است و واقعی نیست.
تمام  برتر همین جا  لیگ   ●

شود
تیم  سرمربی  افاضلی  هومن 
فوتبال پارس جنوبی جم با تاکید 
مربیان،  سالمتی  که  این  بر 
کنندگان  برگزار   ورزشکاران، 
در  باید  هواداران  و  مسابقات 

اولویت مسووالن ارشد ورزش و فدراسیون فوتبال باشد، 
در  برتر  لیگ  رقابت های  ادامه  بر  داد: تصمیم  توضیح 
به  که  آنچه  از  تر  وحشتناک  حتم  طور  به  شرایط  این 
نظر می رسد می باشد و سالمت تمامی افراد مستقیم و 
غیرمستقیم در فوتبال را به خطر خواهند انداخت، از این 

رو ادامه مسابقات به هیچ وجه صالح نیست.
وی در پاسخ به این سوال که در صورت تصمیم بر ادامه 
لیگ چه خواهید کرد، اظهار داشت: هرچند این تصمیم 
را نادرست می دانم اما به آن احترام گذاشته و تیمم را 

برای برگزاری ادامه رقابت های لیگ آماده خواهم کرد.
کرد:  تاکید  هم  باز  جنوبی  پارس  فوتبال  تیم  سرمربی 
سالمت افراد مقدم بر فوتبال است و آن کسانی که منافع 
شان با توقف لیگ به خطر می افتد باید این موضوع را 
بدانند و  از کنار آن به راحتی عبور نکنند. البته مخالفت 
با  لیگ  توقف  که  آن  اول  ندارد.  بیشتر  حالت  دو  آنان 
منافع این افراد یا سازمان متبوع شان در تضاد است دوم 
این که به میزان درک اجتماعی آنان از مسایل مربوط 

می شود.

دو کلمه حرف ورزشیلیگ برتر؛ و باشد و نباشدها!
بهبودی سیاوش 
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جنگل های زیبا و بکر  ارسباران
 

در  ارسباران  منطقه  نظیر  کم  و  جنگل های سرسبز 
این  با آب و هوای دلپذیر  شمال خطه آذربایجان شرقی 
میزبان  تواند  نمی  کرونا  ویروس  شیوع  دلیل  به  روزها 

گردشگران و مسافران نوروزی باشد.
در  است  وسیعی  کوهستانی  ناحیه  داغ،  قره  یا  ارسباران 
شمال استان آذربایجان شرقی، که از شمال کوه قوشا داغ 
در سال  است،  ارس گسترده شده  رود  تا  اهر  در جنوب 
197۶، یونسکو بیش از 7۲ هزار هکتار از اراضی منطقه، را 

به عنوان »ذخیره گاه زیست کره« ثبت کرد.
و  کلیبر  محیط زیست،  و  گردشگری  حوزه  متخصصان 
جنگل های ارسباران را یک »شمال کوچک« در آذربایجان 
شرقی معرفی کرده اند. این روزها به خاطر شیوع ویروس 
می تواند  ولی  نیست  گردشگران  میزبان  ارسباران  کرونا 
بعداز اتمام ویروس به مقصد گردشگری بسیاری از مردم 

کشورمان تبدیل شود.
جنگل های ارسباران در محدوده 55۸ هزار هکتاری واقع 
رودخانه  به  شرق  از  ارس،  رودخانه  به  شمال  از  و  شده 
به  غرب  از  و  هریس  شهرستان  به  جنوب  از  رود،  دره 

شهرستان های جلفا و مرند محدود می شود.
هیرکانی  ساله  میلیون  بازمانده جنگل های  این جنگل ها 
هستند که از دوره سوم زمین شناسی باقی مانده اند، تنوع 
حیات وحش این منطقه آنقدر باالست که به آن »موزه 

حیات وحش ایران« لقب داده اند.
ارسباران در بین مردم به قره داغ و قره جه داغ مشهور 
است و این اسم را به خاطر فراوانی کوه های این ناحیه به آن 
داده اند، وسعت جنگل های ارسباران بیش از چیزی است 
که اکنون می بینیم اما به دلیل تخریب جنگل ها، این منطقه 

تنها به سه شهر کلیبر، ورزقان و اهر محدود شده است.
کم  هم  منطقه  این  گیاهی  تنوع  جانوری،  تنوع  کنار  در 
نیست، به گونه ای که 15 درصد از گونه های گیاهی ایران 
مختص این ناحیه است، بلوط، کیکم، سماق، زرشک، انار 
وحشی، سیب وحشی، گالبی وحشی و بوته های تمشک و 
زغال اخته و در کل هزار و 400 گونه گیاهی و قارچی در 

این ناحیه وجود دارد.
اگر تا میانه های تابستان ویروس کرونا تمام شود و به کلیبر 
بروید زغال اخته ها رسیده اند و انتهای تابستان را اگر برای 
سفر انتخاب کنید، می توانید طعم ترش قره قوروت ها را 
بچشید، انتخاب با شماست، در هر صورت، در روزهای داغ 
تابستان و بعداز اتمام ویروس کرونا سری به منطقه ارسباران 

بزنید تا از هوای خنک آن لذت ببرید.
* این زیبایی ها را می توانید در فضای مجازی ببینید.

خانه امیرنظام گروسی و موزه 
قاجار تبریز

و  امیرنظام گروسی  تبریز در محل خانه  قاجار  موزه 
محله ششگالن قرار گرفته است.

سال  در  تبریز  گروسی  امیرنظام  خانه  در  قاجار  موزه 
1۳۸5 خورشیدی پس از مرمت و بازسازی، به طور رسمی 

راه اندازی شد.
خانه امیرنظام گروسی که در دوره ناصرالدین شاه و در زمان 
پیشکاری امیر نظام گروسی و توسط وی ساخته شده است، 
در سال 1۳70 توسط سازمان میراث فرهنگی خریداری و با 

شماره 1749 در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد.
پس از مرمت و بازسازی بنا با حفظ ویژگی های معماری و 
شاخص های سنتی، بنا به عنوان موزه قاجار مورد استفاده 

قرار گرفت.
این موزه در نزدیکی مقبره الشعرا تبریز که مدفن بیش از 
400 شاعر نامی از جمله شهریار، قطران، اسدی طوسی، 

فاریابی و ثقةاالسالم است قرار دارد.
* این موزه ارزشمند را در فضای مجازی می توانید ببینید

گردشگری برای همه
بهار سادات موسوی

صنعت  ویژه  به  جهان  اقتصاد  بر  کرونا  ضربه های   ■
گردشگری آن چنان سهمگین است که از بین بردن آثار 

سوء آن به تالش مبرم و زمان مبسوط نیازمند است.
به همین دلیل الزم است پس از فروکش کردن بالی 
کووید19 بالفاصله برنامه های کارگشا در بخش اقتصاد 
بخش  بیاید.  در  اجرا  به  گردشگری  علی الخصوص 

گردشگری از جهات متعدد باید در فهرست اولویت ها 
قرارگیرد زیرا هم در آستانه نوروز ضربه سخت به این 
و  دارد  سریع  بازده  جهاتی  از  هم  و  واردشده  بخش 
اشتغال زا نیز هست. برخی از دست اندرکاران این بخش 
ضمن هشدارنسبت به عواقب بی توجهی به این بخش، 

نظرات خود را بیان کرده اند باهم بخوانیم:
● نایب رییس دفاتر خدمات مسافر استان یزد با اشاره 
به تاثیر بسیار سوء بیماری کرونا بر صنعت گردشگری 
از  پس  بخش  این  در  رکود  دوران  شدن  طوالنی  و 
آمده  پیش  فرصت  از  استفاده  سفید،  وضعیت  اعالم 
جهت کاهش فاصله عقب افتادگی از رقبا و توسعه زیر 
ساخت های الزم برای استفاده هر چه بیشتر از بازارهای 

رقابتی پسا کرونا را توصیه کرد.
»محمد مهدی رجایی فرد« به  تهدیدها و فرصت های قابل 
تصور برای شرکت های خدمات مسافرتی کشورمان در 
اظهار کرد:  صنعت گردشگری  و  اشاره  اثر وقوع کرونا 
در ایران به مثابه بیماری  است که سال ها از دردهای 
مختلفی مانند تحریم ها، نوسانات و افزایش دوره ای نرخ 
ارز، تبعات تصمیم های سیاسی، رویدادهای اجتماعی و 
موارد دیگر رنج کشیده و بعد از یک رکود نسبتاً طوالنی 
پس از اعمال  مجدد تحریم های آمریکا، دوران پرتالطم 
اتفاقات شش ماهه دوم سال 9۸ را نیز پشت سر گذاشت 
و چشم به راه رسیدن شب عید و جبران بخشی از مافات 
این میان، کرونا میهمان  ادامه داد: در  بودند.وی  خود 
ناخوانده ای بود که کور سوی امید آژانس های مسافرتی 
را نیز از بین برد و با رسوخ این معضل پیش بینی نشده به 

جان این بیمار، ضرر هنگفتی را متحمل او کرد.

این مسوول با بیان این که رکود طوالنی اکثر آژانس های 
را  خدمات مسافرتی را ضعیف و آستانه تحمل آن ها 
و  طبیعی  رخدادهای  از  ناشی  خسارات  خصوص  در 
غیرطبیعی بسیار پایین آورده است، گفت: بروز فاجعه 
پیکر  بر  خالصی  تیر  جهان،  و  ایران  سطح  در  کرونا 
نیمه جان آژانس های ایران بود و اگر اقدامات حمایتی 
همچون  نهادهایی  و  دولت  طرف  از  موقع  به  و  الزم 
سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی صورت نگیرد، دیر 
یا ورشکستگی و  بیشتر  مالی  یا زود شاهد مشکالت 
تعدیل نیروهای زحمتکش تعداد کثیری از شرکت های 

خدمات مسافرتی کشورمان خواهیم بود.
وی سالمتی مردم را اولویت همه دنیا دانست و بیان 
کرد: پس از کرونا و اعالم وضعیت سفید، باز هم مردم 
تا مدت ها جانب احتیاط را رعایت کرده و از سفر پرهیز 
می کنند و این موضوع باعث طوالنی شدن دوران رکود 
در بخش گردشگری می شود لذا بجاست که با در نظر 
آمده،  از فرصت های پیش  استفاده  و  تهدیدها  گرفتن 
خود را برای گذر از دوران رکودی سخت که تا به حال 

هیچگاه در این صنعت تکرار نشده است، آماده کنیم.
رجایی فرد به یکسان نبودن نقاط قوت و ضعف و منابع 
این  با  کرد:  عنوان  و  اشاره  آژانس ها  معنوی  و  مادی 
احتساب، نمی توان یک نسخه عملکرد واحد برای همه 
آژانس ها تجویز کرد، پس هر یک از آژانس های خدمات 
و  خود  و ضعف  قوت  نقاط  کردن  لیست  با  مسافرتی 

برنامه های  و  راهبردها  استراتژی،  باید  مناسب  تحلیل 
از کرونا و پسا کرونا  برای دوران گذر  را  مناسب خود 

اتخاذ کنند.
گردشگری  خدمات  روی  سرمایه گذاری  مسوول  این 
کم  و  قیمت  ارزان  خارجی  و  داخلی  تورهای  شامل 
ریسک مانند تورهای داخلی، ایرانگردی، تورهای خارجی 
به  بخشی مجدد  رونق  برای  را  مشابه  موارد  و  زمینی 
صنعت گردشگری ضروری خواند و گفت: سرمایه گذاری 
در بحث آموزش و رشد پرسنل از طریق آموزش های 
تعهد  نگرفتن  برعهده  و هم چنین  و هدفمند  آنالین 
تا  تعهدات سنگین چارتری و گارانتی  جدید خصوصاً 
روشن شدن افق گردشگری و بهبود نسبی وضعیت بازار 
از دیگر اقدامات موثر در این زمینه است.وی اضافه کرد: 
برآورد دقیق منابع مالی و برآورد این که این منابع تا چه 
مدت در دوران رکود شدید پسا کرونا می تواند آژانس ها 
را سر پا نگه دارد و خسارات وارده را جبران کند، تدوین 
هوشمندانه برنامه مالی سال 99، پیش بینی منابع تامین 
نقدینگی جهت گذر از دوران رکود برای شرکت هایی که 
با کمبود نقدینگی مواجه هستند و پیگیری تسهیالت 
بانکی کم بهره دولتی برای گذر از دوران رکود پسا کرونا 

نیز از دیگر موارد ضروری است.
رجایی فرد استفاده از فرصت پیش آمده جهت کاهش 
افتادگی از رقبا و توسعه زیر ساخت های  فاصله عقب 
الزم برای استفاده هر چه بیشتر از بازارهای رقابتی پسا 
کرونا به عنوان دیگر اقدامات تاثیرگذار برشمرد و گفت: 
در خوشبینانه ترین حالت به فرض نابودی کرونا تا پایان 
بازارهای  دارد،  هم  تردید  جای  البته  که  اردیبهشت 
خردادماه  از  محدود  تقاضاهای  با  گردشگری  خدمات 
شروع می شود ولی تا پایان سال برای صنعت گردشگری 
خصوصاً در بخش تورهای خارجی که مهمترین منبع 
خدمات  دفاتر  )پروانه  ب  بند  آژانس های  درآمدی 
اداره  سوی  از  تورگردانی  مجوز  با  که  است  مسافرتی 
کل میراث در زمینه تورهای داخلی و خارجی فعالیت 
می کنند( هستند، نمی توان انتظار رونق زیادی را داشت.

وی ادامه داد: باید با اتکا به درآمدهای محدود در بخش 
را  آژانس  فعالیت های  ایرانگردی،  و  داخلی  تورهای 
برنامه  ریزی کرد و در طول این بحران و دوران رکود پسا 

بحران، هزینه های شرکت ها توسط مدیران کنترل شود.
این فعال گردشگری با تاکید بر این که جهان شهر یزد 
به واسطه خاص بودن و خوشنامی آن بین مسافران و 
تبلیغات عالی میراث فرهنگی یزد و فعاالن گردشگری 
ببینید«،  مجازی  را  »یزد  پویش  با  مجازی  فضای  در 
آینده خوبی خواهد داشت، ابراز امیدواری کرد؛ به محض 
حتی  و  داخلی  مسافران  پذیرای  بیماری  این  نابودی 

خارجی در استان یزد باشیم.
نایب رییس دفاتر خدمات مسافر استان یزد در پایان 
نیز از مردم خواست تا در این شرایط سخت مالی، دفاتر 
خدمات مسافرتی را درک کرده و بابت استرداد وجوه 

بلیط یا تورشان صبوری الزم را داشته باشند.
● جمشیدحمزه زاده رییس جامعه هتلداران ایران گفت: 
اگر چاره ای اندیشیده نشود، موج بزرگی از بیکاری در 

گردشگری راه می افتد.
صنعت  مشکالت  بررسی  جلسه  موضوع  به  وی 

اول  معاون  جهانگیری   اسحاق  حضور  با  گردشگری 
رییس جمهور، علی اصغر مونسان  وزیر میراث فرهنگی، 
گردشری و صنایع دستی ، همتی  رییس بانک مرکزی  
اشاره کرد و به استناد این آمار که ۸0 هزار نفر به صورت 
مستقیم در گردشگری شاغل هستند، افزود: در صورت 
با بیکاری گسترده مواجه خواهیم  چاره جویی نکردن، 
شد، پیشنهاد شد به جای تعدیل گسترده نیروی انسانی 
و استفاده آن ها از حق بیمه بیکاری )به دلیل جلوگیری 
از آثار روانی و منفی مترتب بر آن( بیمه بیکاری در زمان 

اشتغال و در قالب حقوق، توسط دولت پرداخت شود.
او هم چنین از معاون اول رییس جمهور خواست هتل ها 
را از پرداخت حق بیمه کارکنان در طول مدت بحران، 
معاف کند و بخشودگی کامل حامل های انرژی تا پایان 

امسال درنظر بگیرد.
هتلداران خسارت تحمیل شده از شیوع ویروس کرونا 
و کنسلی سفرها در ماه های اسفند 9۸ و فروردین 99 
را حدود ۳ هزار میلیارد تومان برآورد کرده اند، اما طبق 
اظهارات رییس جامعه هتلداران ایران  فقط ۲00 میلیارد 

تومان این مبلغ مربوط به کنسلی ها بوده است.
از  ناشی  باره گفت: ضررهای دیگر  این  زاده در  حمزه 
تعطیلی بیش از ۸0 درصد هتل ها و مراکز اقامتی و 
 ۳ از  کمتر  به  فعال  های  هتل  اشغال  ضریب  کاهش 
درصد است. با این حساب هتل ها در اسفند 9۸ حدود 
یک هزار میلیارد و در فروردین ماه 99، حدود دو هزار 

میلیارد تومان ضرر دیده اند.
رییس جامعه هتلداران ایران هم چنین درخواست کرد 
در جزئیات بسته حمایتی در دوره کرونا، تجدید نظر 
شود و در این رابطه اظهار کرد: تسهیالت 1۲ درصدی 
اعالم شده چندان تاثیری بر حل مشکالت مراکز اقامتی 
ارزان  پیشنهاد شد تسهیالت  ندارد، در جلسه مذکور 
با بهره کمتر و دوره تنفس یک ساله )حداقل  قیمت 
پنج ساله( و بدون دردسر های بانکی پرداخت شود. هم 
چنین درخواست شد اعمال معافیت های صد در صدی 

مالیاتی برای طول یک سال درنظر گرفته شود.
دوره ی  برای  شده  اعالم  معافیت های  کرد:  اضافه  وی 
است؛ چرا که هتل ها عمال در  اثر  فاقد هرگونه  کرونا 

این دوره تعطیل هستند و اعالم معافیت برای آن ها، 
کاربردی ندارد و لطفی نشده است.

فرهنگی،  میراث  وزیر  پیشنهاد  تکرار  با  زاده  حمزه 
دفاتر  صنفی  انجمن  و  دستی  صنایع  و  گردشگری 
سفرهای  برای  که  کرد  درخواست  مسافرتی  خدمات 
تسهیالتی  کرونا،  پسا  در  دولت  کارکنان  داخلی 
اختصاص داده و حداقل دو دوره تعطیالت برای مردم 

درنظر گرفته شود.
عبدالناصر همتی  رییس کل بانک مرکزی نیز پس از 
توئیتر  در  داشت،  گردشگری  فعاالن  با  که  ای  جلسه 
نوشت: »انصافاً هتل ها، مراکز گردشگری، صنایع دستی 
و دفاتر مسافرتی، اوج فعالیت و بهره برداری از سرمایه 
گذاری و تدارکاتشان ایام عید است که کاًل متوقف شدند. 
در مورد تعویق اقساط تسهیالتشان و نیز دوره تنفس 
تسهیالت جدیدی که برای جلوگیری از آسیب بیشتر 
پیشنهادهایی  بگیرند،  است  قرار  اشتغالشان  حفظ  و 

داشتند که قابل توجه بود.
این نکته را تاکید کردم مهمترین لطمه و آسیب این 
ویروس گرفتن جان بسیاری از هموطنان است که آثار 
اقتصادی در مقایسه با آن ضایعه تأسف بار اهمیت بسیار 
اقتصادی آن هم مهم  و  آثار مالی  البته  کمتری دارد. 
است ولی با توجه به مشکالت جدی بودجه ای دولت به 
خاطر فشار تحریم ها این که فکر کنیم همه آسیب های 
وارده قابل جبران باشد مقدور نیست، ولی این اطمینان 
را  کمک  و  همراهی  حداکثر  بانکی  نظام  که  دادم  را 
به فعاالن گردشگری خواهد کرد؛ چراکه رونق گیری 
فعالیت این بخش از خدمات، منوط به برگشت شرایط 

کاماًل عادی از نظر ریشه کنی ویروس است.«

گردشگری پس ازکرونا



162 شماره   -  1399/1/25
w w w . m e y a r p r e s s . i r

5
نیم نگاه

نفت ارزان شد، بنزین نه!
نفت  بین المللی  خبرگزاری مهر -- یک کارشناس حوزه 
گفت: با کاهش قیمت نفت، چون قیمت بنزین داخلی ثابت 
است، بسته به فرمول خوراک نفت خام برای پاالیشگاه ها، 

سودشان افزایش یافته است.
درباره  نفت  بین المللی  حوزه  کارشناس  دیالمی،  محمد 
تأثیر آن بر  تأثیر کاهش شدید قیمت و تقاضای نفت و 
عملکرد پاالیشگاه های اروپا گفت: در واقع با کاهش قیمت 
به نفع  بالطبع  افزایش می یابد،  بنزین چون کرک اسپرد 
پاالیشگاه ها است چون در واقع GRM یا همان حاشیه 
سود ناخالص پاالیشی بهبود پیدا می کند. این موضوع به 
نوبه خود باعث افزایش قیمت سهم پاالیشگاه می شود مثاًل 
دو شرکت نفتی هندی که چند پاالیشگاه در هند دارند، به 

تازگی قیمت سهام شأن بیش از 10 درصد باال رفت.
وی با اشاره به این که این اصل در شرایط عادی قابل استناد 
نیستیم  معمولی  زمان  یک  در  االن  داشت:  اظهار  است، 
چون شیوع ویروس کرونا منجر به تصمیم گیری دولت ها 
مبنی برتعطیلی و قرنطینه بسیاری از شهرهای پر جمعیت 
و مهم جهان شده، به عالوه بسیاری از پروازها کنسل شدند 

و اصوالً رفت و آمد محدودتر شده است.
به گفته دیالمی با در نظر گرفتن این موضوع، می بینیم 
که عمالً تقاضا برای نفت کاهش پیدا کرده و این منجر به 
کاهش درآمد پاالیشگاه ها شده هر چند که کرک اسپرد 
افزایش قابل توجهی داشته است. در این رابطه می توان از 
 Phillip ۶۶ پاالیشگاه های مطرح و مستقل آمریکا مانند
بازار  ارزش سهام آن ها در  برد که  نام  را   Marathon و
ریزش داشت. این کارشناس حوزه بین المللی نفت در پاسخ 
ایران نیز شامل این روند می شود، توضیح  به این که آیا 
آبان 9۸،  در  بنزین  نرخ  افزایش  از  بعد  که  این  اول  داد: 
ما شاهد کاهش مصرف بنزین بودیم؛ این کاهش مصرف 
بنزین قبل از شیوع کرونا بود. وی با اشاره به این که اوایل 
آبان سال 99 میزان مصرف بنزین حدوداً 95 میلیون لیتر 
در روز بود که ماه بعد به حدود 7۲ میلیون لیتر در روز 
کاهش یافت. این رقم مربوط به نیمه اول اسفند 9۸ است 
قابل توجهی داشته ولی چون  پس می بینیم که کاهش 
قیمت ۳ برابر شده بود، نه تنها تأثیر منفی بر پاالیشگاه ها 
نداشت بلکه اثراتش مثبت هم بود. دیالمی اظهار داشت: 
آبان  از  ماه های پس  بنزین در  این که صادرات  به عالوه 
سود  افزایش  دهنده  نشان  خود  این  که  داشت  افزایش 
پاالیشگاه هاست چون بنزین صادراتی گران تر بود. با کاهش 
قیمت نفت، چون قیمت بنزین داخلی ثابت است، بسته به 
فرمول خوراک نفت خام برای پاالیشگاه ها، منجر به افزایش 
سودشان خواهد شد چون یا قیمت خوراک ثابت است یا 
کمتر شده ولی قیمت محصول تغییری نکرده است. وی با 
بیان این که کاهش قیمت نفت خام می تواند بر صادرات 
بنزین ایران تأثیر بگذارد چون اوالً فروش بنزین به صورت 
کشف پریمیوم و بین ۲.5 تا 5 دالر ارزان تر از فوب خلیج 
فارس بود که با احتساب کاهش قیمت نفت، ممکن است 
صادرات به صرفه نباشد. به عالوه که مصرف در کشورهای 
دیگر هم به شدت پایین آمده و ممکن است بر خرید از 

ایران تأثیر بگذارد. 

فعال سازی دفاتر تجاری خارج از کشور
رییس سازمان توسعه تجارت از ادامه رایزنی ها در سال 
جدید با وزارت امور خارجه، بخش خصوصی و سازمان های 
دفاتر  فعال سازی  منظور  به  صمت  وزارت  مجموعه  زیر 
تجاری خارج از کشور و استفاده از ظرفیت  این بخش ها در 

امور بازرگانی و تجارت خارجی خبر داد.
به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم در 
که سال گذشته  پیرو دستوری  داشت:  اظهار  زمینه  این 
به  و  شد  ابالغ  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  سوی  از 
منظور بهره برداری از ظرفیت  شرکت ها و نهادهای دولتی 
زیرمجموعه این وزارتخانه در خارج از کشور برای ترویج 
خارجه،  امور  وزارت  همکاری  با  تجاری،  امور  توسعه  و 
بخش خصوصی و اتاق  بازرگانی و با دعوت از نماینده های 
این بخش ها در  امکانات  متبوع  وزارت  تابعه  سازمان های 

خارج از کشور مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: از آنجایی که در حال حاضر با مشکالت مربوط به 
تحریم و موانع بانکی رو به رو هستیم، بیشتر امور مربوط به 
تجارت در کشورهای دیگر باید به صورت حضوری پیگیری 
شود و در این زمینه نیاز به دفاتر و نیروهایی در خارج از 
کشور داریم، که به بخش خصوصی در شرایط تحریم برای 

پیشبرد تجارت خارجی کمک کند.
جلسات  در  شد  مقرر  خصوص  این  در  داد:  ادامه  زادبوم 
نهادهای  امکانات  بر کشورهای همسایه،  تمرکز  با  بعدی 
دولتی، بخش خصوصی و اتاق های مشترک بازرگانی مورد 

بررسی قرار گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -- چین از زمان های گذشته یکی 
از مهم ترین شرکاء تجاری ایران به حساب می آید که حجم 
ایران به این کشور اختصاص  باالیی از صادرات و واردات 

می یابد.
آمار ها از تجارت در سال گذشته نشان می دهد که چین 
هم در صادرات و هم واردات رتبه اول را در تجارت با ایران 
داشته است، اما شیوع ویروس کرونا باعث کاهش واردات 

و صادرات شد.
در سالیان گذشته نیز آمار های منتشر شده از سوی گمرک 
جمهوری اسالمی ایران نشان می دهد که معموال ۲ کشور 
چین و امارات متحده عربی به ترتیب رتبه اول و دوم را در 

صادرات کاال به ایران دارند.
اختالف در صدر  با  در سالی که گذشت کاال های چینی 
کرونا  بیماری  که  این  تا  بودند  ایران  به  وارداتی  کاال های 
از کاالها مانند اقالم  اما همچنان برخی  شیوع پیدا کرد، 
بهداشتی که کاری انسان دوستانه به شمار می آید، از چین 
وارد می شود. در کنار آن کشور های امارات متحده عربی، 
از جمله کشور هایی هستند  کره جنوبی  و  آلمان  ترکیه، 
که بعد از چین کاال های آن ها به ایران وارد می شود و در 

رتبه های بعدی جای می گیرند.
حجم باالی تجارت با چین باعث شده تا بسیاری از تجار 
و فعاالن اقتصادی به فکر واردات از این کشور باشند، به 
نحوی که در سالیان اخیر موضوعاتی مانند واردات لباس 
از چین یا واردات گوشی از چین به دغدغه بسیاری از تجار 

تبدیل شده است.
دچار  کشورها  ارتباطات  کرونا،  ویروس  انتشار  از  بعد 
دچار  شدت  به  را  صادرات  و  واردات  که  شد  اختالالتی 
مشکل کرد. پس از آن چانگ هوا سفیر چین در ایران با 
انتشار ویدئویی به زبان فارسی در حساب کاربری خود در 
توئیتر خطاب به ایرانیان و اتباع چینی ساکن در ایران گفت: 

با ویروس کرونا کنار  برای مبارزه  ایران  و  ملت چین 
یکدیگر می جنگند. قوی باش چین! قوی باش ایران!

چین به  عنوان شریک تجاری ایران در شرق آسیا از 
جایگاه مهمی برخوردار است به طوری که بازرگانان 
قبل از شیوع کرونا نیاز های تجاری خود را از چین 
تأمین می کردند عالوه بر این، در حوزه سیاسی ایران 
و چین در بسیاری از موارد با یکدیگر نزدیکی مواضع 
دارند و طبعاً هرگونه کندی یا قطع روابط برای ۲ کشور 

زیان بار است.
با این حال منصور صالح فرد، رایزن سابق اقتصادی و امور 
بین الملل سفارت ایران در چین معتقد است اختاللی 
که در روابط ایران و چین در حوزه اقتصادی به وجود 
آمده گذری و موقت است و پس از این که ویروس کرونا 
در نقاط مختلف جهان از جمله چین به کنترل درآمد، 
بار دیگر روابط ۲  کشور بهتر از گذشته از سر گرفته 
خواهد شد و در واقع کرونا نمی تواند روابط ایران و چین 

را متوقف کند.
کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی در یک پیام توئیتری نوشت: "... و اما، 
دولت و ملت  ایران قدردان دولت ها و ملت هایی است 
که به ویژه در این همه گیری جهانی  کرونا در کنارشان 
این قسمت  البته  ایرانیان  تاریخی  ایستادند و حافظه 
ماجرا را هم فراموش نخواهد کرد. حمایت های  چین 

از ملت ایران در این روز های سخت، هکذا فراموش ناشدنی 
است. بیگانگان ذوق زده نشوند. "

■ واردات کاالهای بهداشتی از چین
درباره  چین  و  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس  حریری  مجید 
وضعیت تجارت ایران و چین اظهار کرد: اکنون در ۲ تا ۳ 
ماه گذشته یعنی از اول ۲0۲0 که حدود ۲ ماه می گذرد، 
دچار  دیگر  تمام کشور های  البته  و  با چین  ایران  ارتباط 

اختالل شده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین بیان کرد: در سطوحی 
که کاالهای عمده صادراتی از جمله نفت، گاز و پتروشیمی 
نیست  میزان آسیب بیشتر بوده است، البته که صادرات 
این دسته از اقالم مشکالتی نیز داشته اما شدت آن ها در 

صادرات کاالهای خرد کمتر بوده است.
حریری افزود: خرده فروشی ها بیشترین ضربه را متحمل 
شدند که اختالالت پیش آمده هم در صادرات و هم در 
واردات بوده است.هم اکنون نمی توان ارزیابی دقیقی کرد 
چرا که ارتباطات خیلی مرتب نیست و به ارزیابی و جمع 

بندی نرسیده ایم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین ضمن این که گفت: چین 
کمک هایی به ایران برای مقابله با کرونا کرده است. بیشترین 
کمک برای مقابله کرونا از کشور چین رخ داده است به 

طوری که ۲۸ پرواز در این ۲ ماه اخیر توسط هواپیمایی 
ماهان و ۲ پرواز توسط هواپیمایی کشور چین برای ارائه 

تجهیزات انجام شده است.
نیم  از  ایران، بیش  از شیوع کرونا در  حریری گفت: پس 
میلیون دالر مردم چین برای کمک به کشور در مدت یک 
روز به حساب سفارت ایران واریز کردند. او گفت: تا 10روز 
پیش سیستم ضد عفونی کننده در کشور مه پاش نبود 
از چین ارسال شده و توسط این  که اکنون این دستگاه 
دستگاه کار ضدعفونی درشهرانجام می شود. 500 تخت اتاق 
بیمارستانی پیش ساخته فرستاده اند که به غیر از آن ۲ 
محموله هم خرید انجام شده که شامل تب سنج و دستکش 

و ماسک بوده است. 
■ واردات از چین همانند گذشته اتفاق می افتد

مرتضوی عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به وضعیت واردات 
کاال از چین، گفت: واردات از چین همانند گذشته اتفاق می 

افتد و مشکلی دراین کار وجود ندارد. 
او بیان کرد: حمل مواد اولیه و قطعات مشکالتی داشت که 
اکنون موانع رفع شده و کارها روال عادی خود را پشت سر 
می گذارد. مشکالت محدودی برای مبادالت بانکی رخ داد 
که اکنون هیچ مشکلی در این خصوص گزارش نشده است. 

■ چین همچنان درگیر کروناست
در ادامه فریال مستوفی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران 
گفت: چین شریک اول تجاری ایران است. در سال ۲019 
حجم معامالت تجاری در حدود ۲۳ میلیارد دالر بوده و 
آنجایی که  از  و  ویروس کرونا  انتشار  دلیل  به  اکنون  هم 
ایران هم مبتال به این ویروس شده، ارتباطات تا حدودی 

محدود شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تشریح کرد: با توجه به 
برای محصوالت  تقاضا  بالطبع  تقاضا در چین  کند شدن 
ایرانی هم کاهش پیدا می کند و بالعکس چین خریدار نفت 
از  اعمال شده  با وجود تحریم های  بوده و حتی  ایران 
طرف امریکا بیش از 7 میلیارد دالر در سال ۲019 از 

ایران نفت خریداری کرد.
ذخیره  نفت  روز   90 برای  همواره  چین  داد:  ادامه  او 
و  نفت  قیمت  آمدن  پایین  دلیل  به  اکنون  و  می کرد 
اختالف بین عربستان و روسیه تصمیم به ذخیره سازی 
برای 1۸0 روز کرده است، ولی معلوم نیست که بتواند 

مقدار بیشتری نفت از ایران خریداری کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بیان کرد: با وجود این 
که دولت چین اظهار می کند بیماری در کشورش افت 
بازنگشته است. در  به روال عادی خود  اما هنوز  کرده، 
شهر های بزرگ چین همچنان مراقبت ها ی سختی وجود 

دارد و تمام افراد ملزم به رعایت کردن هستند.
مستوفی تشریح کرد: کرونا به شدت اقتصاد جهان را تحت 

تاثیر قرار داده و باعث افت قیمت سهام در جهان شده.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تشریح کرد: صادرات به 
چین به دلیل جو حاکم کم شده است. اکنون وارداتی که 

از چین وجود دارد اقالم غیر تحریمی است.
گفتنی است، مبادالت ایران با چین به شکل مشخص 
کاال های مصرفی نیست و از ایران مواد اولیه و مواد معدنی 
خام و پتروشیمی به این کشور صادر می شود و شاید در 
کوتاه مدت تقاضای پتروشیمی و مواد اولیه از سوی چین 

کم شود، اما بر روابط بلند مدت تاثیری نخواهد داشت.

ادامه از صفحه١: در گزارش این سازمان با بیان این که 
تأثیر تعطیلی مشاغل بر کاهش تولید اقتصادهای پیشرفته 
در  و  بیشتر  یا  درصد   15 نوظهور  بزرگ  اقتصادهای  و 
اقتصادهای متوسط تا ۲5 درصد است، بر ضرورت اقدام 
به منظور حفظ جان مردم و هم چنین  سریع دولت ها 

احیای بخش خصوصی تاکید شده است.
اقتصادی  به  همکاری های  و  توسعه  سازمان  ادامه،  در 
منظور تامین منابع الزم برای مقابله با فوریت های بهداشت 
ناشی  اقتصادی  با شوک های  مقابله  راستای  در  عمومی 
از شیوع ویروس کرونا، توصیه های اقتصادی را به دولت 
کشورهای مختلف ارایه داده است که چهار مورد زیر را 

شامل می شود:
دولت ها باید به منظور پاسخگویی به چالش های بهداشت 

و درمان، همکاری های بین المللی خود را افزایش دهند. 
باید اطمینان حاصل شود که واکسن ها و داروهای مقابله 
با این بیماری، پس از تهیه و تولید، در سریع ترین زمان 

ممکن به دست افراد خواهد رسید. در این راستا، نهادهای 
تنظیم گر باید نسبت به حذف موانع تنظیمی در ارتباط با 

واکسن و درمان کرونا اقدام نمایند.
دولت ها باید سیاست های مشترک را جانشین روش های 
ناهماهنگ کنند. تأمین مالی سپرهای محافظتی فوری 
با اثرات منفی این ویروس و تسریع احیای  برای مقابله 
اقدامات  این  است.  ضروری  دولت ها  سوی  از  اقتصادی 
محافظتی باید بخش های »بهداشت و درمان« ، »مردم« و 

» بنگاه ها« را شامل شود.

با وجود آن که بانک های مرکزی تاکنون اقدامات جسورانه ای 
و  نظارت  اما  داده اند،  انجام  اقتصاد  از  حمایت  برای 
تنظیمگری های مالی حوزه دیگری است که هماهنگی در 

آن می تواند نتایج بهتری را رقم زند. 
 ،COVID-19 بحران  از  ناشی  اقتصادی  پیامدهای 
تحت  را  بانک ها  درآمدهای  و  ترازنامه ها  مالی،  بازارهای 
شعاع قرار داده است. اتخاذ یک رویکرد هماهنگ در زمینه 
پایش، شناسایی آسیب ها و انجام اقدامات تنظیمی نتایج 
بسیار مثبتی را در قیاس با برخوردهای منقطع و متناقض 

به همراه خواهد داشت.
عرصه جهانی  به  را  اعتماد  تا  انجام شود  باید  کاری  هر 
بازگردد. در حالی که نکته اصلی، کنترل شیوع ویروس 
است؛ اما این تالش ها کمک می کند عواملی که حتی پیش 
از شیوع این ویروس اعتماد را ازصحنه جهانی سلب کرده 
بود از میان برداشته شود، از جمله حذف محدودیت های 

تجاری.

از واردات تخت بیمارستانی تاکیت تشخیص 

چهار پیشنهادبرای مقابله با آثار اقتصادی کرونا

جدول کمک های ارسال شده  )دولتی و غیردولتی( چین برای مقابله با کرونا در ایران
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با عرض تبریک سال نو به خوانندگان گرامی و آرزوی 
غلبه بر بحران پیش امده ویروس کرونا برای جامعه در 
ادامه مطالب قبلی سال گذشته به بحث خود در خصوص 
نکاتی دیگر در حوزه بحثی که با عنوان تبلیغات و رسانه ها 

باز کرده بودیم می پردازیم.
روزنامه ها از جمله رسانه های مکتوب می باشند که با توجه 
به قدمت و تیراژ، در مقابل رسانه های فراگیرترونوین، 
چون تلویزیون یا اینترنت، به واسطه ویژگی های منحصر 
به فرد همچنان با قدرت به حیات خود ادامه می دهند. 
انجمن جهانی  از سوی  ارائه شده  آمار  آخرین  براساس 
روزنامه ها، روزانه بیش از 515 میلیون نفر در جهان هر 
روز روزنامه می خرند و بیش از 1/4 میلیارد نفر هر روز 

روزنامه می خوانند. )دانش تبلیغات شماره ۲۸ ص۲1( 
عواملی  به  توجه  با  رسانه،  این  تاثیرگذاری  انداز  چشم 
زمان های  در  امکانات  به  افراد  دسترسی  میزان  چون 
مانند  ابزاری  محدودیت های  یا  روز،  شبانه  مختلف 
گرایش  درصد  چنین  هم  اینترنت،  آن  از  پس  و  رایانه 
می تواند  اخبار،  پیگیری  و  خواندن  به  اینترنت  کاربران 
همچنان امید بخش باشد. چرا که حتی با توجه به مبدا 
دیجیتال  رسانه های  پیام،  مخاطب  و  آن  محتوای  پیام، 
فاصله  نیازها  همه  به  پاسخگویی  برای  فراگیرشدن  تا 
و  روزنامه  در  مندرج  مطالب  ماندگاری  دارند.  بسیاری 
قابلیت نگهداری و رجوع چند باره به مطلب مورد نظر 
وجه مشترک بین آن با رسانه هایی چون اینترنت است، 
اما ریسک پایین تر در این مسیر و هم چنین دسترسی 
دیگر  مزیت  زمان  از  فارغ  شرایط  همه  و  جا  همه  در 
روزنامه به سایر رسانه ها است پیشتر هم در ادامه بحث 
سواالتی را مطرح کرده بودیم از جمله آن که تبلیغات 
می دهد  اختصاص  خود  به  را  روزنامه  یک  درصد  چند 
تبلیغات  این  و  هستند؟  استاندارد  آگهی ها  کلیه  آیا  و 
چند درصد از توجه مردم را به خود جلب می کنند در 
از  نمونه ای  عنوان  به  جا  این  در  این سواالت  چارچوب 
پژوهش های انجام شده در چارچوب همین نوع سوواالت 
اطالعاتی اشاره وار به نتایج یک تحقیق انجام شده در 
باره چگونگی بهره برداری بانک ها در ایران، از فرصت های 
موجود در روزنامه هاو کیفیت آن مطرح می شود صرفنظر 
فضای  اختصاص  برای  مصروفه  هزینه های  که  این  از 
و  الزام  دفعات  تکرار  با  و  مناسب  روزنامه  در  تبلیغاتی 
هماهنگ با دیگر رسانه ها، چه کسری از بودجه تبلیغاتی 
یک بانک را به خود اختصاص می دهد ویا این که بهره 
به  را  بانک  می تواند  چگونه  فضا  این  از  برداری صحیح 
نقش  که  است  جا  این  در  برساند.  نظرش  مورد  هدف 
اجزای یک آگهی تبلیغاتی اهمیت خود را نشان می دهد 
ضمنا  می توان در ابتدا نگاهی هم به کارکردهای اصلی 

و فرعی یک آگهی داشت.  
کارکرد اساسی یک آگهی بانکی انتقال پیام به مخاطب 
یا  جدید  خدمت  یا  محصول  یک  معرفی  عبارتی  به  و 
که  است  راستا  این  در  است  گذشته  خدمات  یادآوری 
باید متوجه بود کم توجهی به فضای موجود، تاثیر متن 
بر زمینه، رنگ ها، تصاویر به کار رفته، متن و جاگذاری 
دیگر  بسیار  عوامل  و  شده  کارگرفته  به  فونت های  آن، 
کارکرد اصلی آگهی را حذف خواهد کرد. ضمن آن که 
و  بوده  آشنا  روزنامه ها  در  چاپ  کیفیت  اجزای  با  باید 
کیفی  افت  با  که  طرح هایی  و  رنگ ها  کاربردن  به  از 
به  توجه  چنین  هم  کنیم.  خودداری  می شوند،  مواجه 
کارکردهای فرعی نیز فراتر از کارکردهای اساسی بوده؛ 
چرا که از آن ها پشتیبانی کرده و در واقع نقش مکمل را 

در تاثیر گذاری یک آگهی خوب بر عهده دارند. 
مثبت،  احساسات  برانگیختن  باورپذیری،  چون  نکاتی 
یک  پیام  مبدا  که  چرا  اطمینان؛  جلب  و  اعتمادسازی 
بانک است و موضوع و محتوای پیام اندوخته های افراد. 
بر اساس، این پژوهش نگاهی به سیر دگرگونی آگهی های 
در  گاه  و  بوده  آگهی ها  روند  بهینه شدن  بیانگر  بانک ها 
برخی از آگهی ها خالقیت ها خودنمایی می کنند. این باور 
که از تمامی فضای در اختیار می بایست استفاده شده و 
هر گوشه ای را با عبارت و تصویری پر و آکنده نمود، به 
تدریج رخت بربسته و جای خود را به استفاده هوشمندانه 
از تصویر، عبارت یا حتی فضای خالی می دهد. نمونه این 
آگهی ها در آگهی های بانک هایی دیده می شود که با ذکر 
یک نشانه ) اعم از عبارت، عدد، تصویر انتزاعی یا جمله 
نیمه تمام (تالش می کنند تا اذهان مخاطبان را درگیر 

کرده و ایشان را ترغیب به پی جویی نمایند.
نظر به محدودیت فضای چاپ مطلب دراین ستون، ادامه 

این قسمت را در شماره بعد نشریه مالحظه فرمائید.

"عبدالقهارعاصی"

اگر ترانه از یاد رفته عاصی
دوباره زنده شد از خاطراِت در خونش

به باغ می برمت.
اگر درخِت لِب رودخانه بازشکفت

وگر تبّسِم سیمیِن نسترن زاران
از آن بلندِی در انتظار جاری شد

به باغ می برمت.
به باِغ بوسه

به باِغ نوازش و آغوش.
اگر که داِس بلنِد دروگراِن غریب
میاِن سنبله هاِی سه ماهه در قنداق

براِی فصِل نکویی
به رقص باز آمد،
به باغ می برمت.

به باِغ آزادی
به باِغ سبز و پرآوازه همیشه بهار.

اگر که قافله عشق
شهد و ابریشم

ز شرِّ نکبِت چاقوکشان به خیر گذشت
اگر بهار رسید

به باغ می برمت.
به باغ هاِی »سالم و علیک«

به باِغ»مانده نباشی«
به باِغ بنفِش آسودن.

اگر که آه و دعایی به ناِم نیلوفر
از این خرابه فریاد و اشک

ریشه گرفت
و نسبتی به بر و دوِش یار پیدا کرد

به باغ می برمت.
کنون هواِی درختاِن سرِو سرمایی است

کبوترانه به گلدسته ها
پناه باید برد.

کبوترانه
به جنگل مقام باید کرد.

و َپر
به باِم معبِد اردیبهشت باید ریخت.

به باغ می برمت.
به باِغ خواِب سحرگاهِی کبوترها

در انتظار بمان.
از انتظار به بیروِن باغ

خیمه بزن.
دمی که جوی به جاِی سراب سیب آورد

و آبشار ز گلبرِگ سرخ دامن بست،
دمی که کاکِل دوشیزه بید را

باران
به پیچ و تاب کشید

به سایه ،سایه باغ
آشنات می سازم.
به باغ می برمت.

به باِغ بوسه
به باِغ نوازش و آغوش.

*۱۶ جوزا ۱۳۶۶ کابل

"سعدی"
امشب سبکتر می زنند این طبل بی هنگام را
یا وقت بیداری غلط بودست مرغ بام را؟

یک لحظه بود این، یا شبی کز عمر ما تاراج شد؟
ما همچنان لب بر لبی نابرگرفته کام را!

هم تازه رویم، هم خجل، هم شادمان، هم تنگ دل
کز عهده بیرون آمدن نتوانم این انعام را

گر پای بر فرقم نهی تشریف قربت می دهی
جز سر نمی دانم نهادن عذر این اقدام را

چون بخت نیک انجام را با ما به کلی صلح شد
بگذار تا جان می دهد بدگوی بدفرجام را

سعدی ؛علم شد در جهان صوفی و عامی، گو بدان

ما بت پرستی می کنیم آن گه چنین اصنام را

"فروغی بسطامی"
نگارم گر به چین با طره ی پرچین شود پیدا

ز چین طره ی او فتنه ها در چین شود پیدا
کی از برج فلک ماهی بدین خوبی شود طالع

کی از صحن چمن سروی بدین تمکین شود پیدا
هر آن دل را که با زلف دل آویزش بود الفت

کجا طاقت شود ممکن، کجا تسکین شود پیدا
صبا کاش آن مسلسل سنبل مشکین بیفشاند

که از هر حلقه اش چندین دل مسکین شود پیدا
شکار خویشتن سازد همه شیران عالم را

گر از صحرای چین آن آهوی مشکین شود پیدا
کجا فرهاد خواهد زنده شد از شورش محشر
مگر شیرین به خاکش با لب شیرین شود پیدا
من از خاک درش صبح قیامت دم نخواهم زد
که ترسم رخنه ها در قصر حورالعین شود پیدا

نشاید توبه کرد از می پرستی خاصه در بزمی
که ترک ساده با جام می رنگین شود پیدا

نخواهد در صف محشر شهیدی خون بهایش را
اگر از آستین آن ساعد سیمین شود پیدا

دلم در سینه می لرزد ز چین زلف او آری
کبوتر می طپد هر چا پر شاهین شود پیدا

به غیر از روی او زیر عرق هرگز ندیدستم
که خورشید از میان خوشه ی پروین شود پیدا

چنان گفتم غزل در خوبی رعنا غزال خود
که گر بر سنگ بسرایم، از آن تحسین شود پیدا

سزد گر در بپاشد لعل او هر گه که در گیتی
ز صلب ناصرالدین شه، معین الدین شود پیدا
بلند اختر شهنشاهی که بهر جشن او هر شب
مهی از پرده ی گردون به صد آیین شود پیدا

فروغی از دعای پادشه فارغ نباید شد
دعا کن کز لب روح االمین آمین شود پیدا

فلسفه و تراژدی
     مارتین هایدگر

روایت اصلی هایدگر از تراژدی
هولدرلین، که در وهله ی اول تراژدی های یونانی را در 
ذهن دارد، می نویسد؛ آنچه را دوام می یابد شاعر بنا می 
نهد. هایدگر این گفته را طول و تفصیل می دهد و می 
گوید، آنچه شاعر بنا می نهد، جهان یک ملت تاریخی، یا به 

بیان دیگر، حقیقت آن هاست.
این بنا نهادن - کجی را راست کردن - ماهیت شاعری 
است. و در واقع پاسخی است به افالطون، اعاده ی حیثیت 
کرد.  تبعید  روانه  را  آن ها  افالطون  که  تراژیک  شاعران 
اشاره به نقش ضروری شاعران که در بنا نهادن جامعه ایفا 
می کنند. اما هایدگر در واقع کاری بیش از اعاده ی حیثیت 
درسگفتارهایش  از  یکی  در  او  می دهد.  انجام  شاعران 

می گوید:
حقیقت اگزیستانس یا دازاین یک ملت در اصل توسط 
شاعران بنا نهاده می شود. این بدین گونه کشف می شود 
که حقیقت توسط متفکران به دست آمده و نظم پیدامی 
کند و از این رو نخست به مثابه ی هستندگان گشوده 
می شود. این هستندگان، بدین گونه بدست آورده شده 
و سپس آخرین و نخستین جدیت موجودات را می یابد. 
یعنی به شکل یک حقیقت تاریخی مشخص در می آید. 
به طوری که ملت به مثابه ی ملت، پدید آورده می شود. 
این کار به واسطه ی خلق دولت توسط، خالق دولت روی 

می دهد.
با این بحث هایدگر، نه تنها شاعر به پلیس) شهردر یونان 
پادشاهی نشسته  بر تخت  بلکه  بازگشته است،  باستان( 
است که پیش تر فیلسوف- پادشاه افالطون بر آن تکیه 
مراتب  سلسله  در  دولت  ی  نهاده  بنا  گرچه  بود.  زده 
کوتاه  نسبتا  و شوق  شور  کننده ی  منعکس  حاکمیت، 
مدت هایدگر نسبت به هیتلر است. این تلقی از شاعر، که 
نخست در سال 19۳4 ظاهر می شود، به مثابه ی کسی 
که به تعبیری از لحاظ شناختی برتر از فیلسوف است، 
تلقی است که هایدگر هیچ گاه از آن دست بر نداشت. 
در فلسفه ی متاخر او، یعنی فلسفه ی ضد افالطونی اش، 
ژست رمانتیک، بسیار روشن و زنده است و به تحقیق، 
تفاوت اصلی میان فلسفه ی متقدم و متاخر است. که به 
نظر می رسد این چرخش در فلسفه هایدگر که خود نیز از 

آن سخن گفته، اشتغال فلسفی او با هولدرلین و از این رو 
با رمانتیسیسم آلمانی باشد.

برای فهمیدن ایده ی شاعر به مثابه ی بنانهنده ی یک 
جهان، الزم است نخست بفهمیم آنچه یک جهان را تقویم 
می کند چیست؟ دوم بنا نهادن، یا گشودن آن توسط اثر 
هنری شعری عبارت از چیست؟ و سوم این گونه بنا نهادن 

دقیقا چگونه با اگزیستانس ملتی تاریخی ارتباط می باید.
انتولوژی و اخالق

جهان ها می آیند و می روند. هم جهان یونان هم جهان 
قرون وسطا، کنار گذاشته می شوند. جهانی که ما در آن 
زندگی می کنیم، جهان مدرنیته است و هایدگر دوران 
مدرن را زمانه ی عسرت می داند. چشم امیدش به یک 
چرخش است، چرخش انسان به سوی جهانی جدید و 

اصیل...
جهان ها بیش از هر چیز ساختارهای انتولوژیکی هستند. 
افق های کشف شده که هستی هستندگان را برای یک 
این  عبارتی  به  کنند.  می  مشخص  معین  تاریخی  دوره 
ساختارهای انتولوژیکی مشخص کننده ی انواع چیزهایی 
هستند که می توانند در آن جان وجود داشته باشند. تغییر 

جهان متضمن تغییر انتولوژیکی است.
جهان یونان باستان، جهانی بود که در آن چیزهای طبیعی 

به مثابه ی خود آشکار سازی یک الوهیت خود پوشاننده 
مرجعی  مدرن چهارچوب  قلب جهان  می شدند.  هویدا 
یا منبع دیده  انبار ذخیره  است که چیزها در آن مانند 

می شوند.
چرا باید این اثر هنری و شاعری باشد که چنین جهانی 

را می گشاید؟ 
آن قطعه از چکامه ی همسرایان آنتیگونه که نقطه کانونی 
تمرکز هایدگر است، از انسانی سخن می گوید که خود را 
در دل امواج خروشان می زند، در بحبوحه ی طوفان سرد 

جنوبی و در اوج ها پرسه می زند...
هایدگر در این جا می گوید: چنان گفته می شود دریا که 
نام  زمستانی  های  خیزاب   در  بار  نخستین  برای  گویی 

یافته است. 
نکته آن است که، جهانی که ما در آن زندگی و حرکت می 
کنیم و در آن واحد هستی انسانی هستیم، جهانی است 
که چیزها در آن نسبت به نیازها و امیال ما کشف شده 
اند. ما به عنوان هستی انسانی نمی توانیم با فرمول علمی 
و شیمیایی دل به دریا بزنیم بلکه ما با ترس و لرز دل به 

طغیان خیزاب های بلعنده، می زنیم.
بلکه  انتولوژی  تنها  نه  است یک جهان  دلیل  به همین 
اخالق را نیز مشخص می کند. جهانی که اثر هنری یونانی 
می گشاید نه تنها به چیزها دیده شدن را بخشیده بلکه به 
است.  داده  نشان  به خودشان  نسبت  دورنمایی  انسان ها 
چیزی که اثر هنری می گشاید مشخص کننده ی تفاوت 
میان پیروزی و شکست است که چه چیزی دلیرانه است 
و چه چیزی بزدالنه، چه چیزی اصیل است و چه چیزی 
بی دوام، جهان حاوی تصمیم های ساده و ضروری است 
که مشخص کننده ی سرنوشت یک ملت تاریخی است. در 
نتیجه کسی که حقیقت موجودات به مثابه ی یک کل را 
می فهمد، به واقع موقعیت خودش را در میانه ی موجودات 
می داند. معرفت در خور از انتولوژی، خود داشتن مهارتی 

نظری نیست، بلکه عملی نیز هست.
اخالق مجموعه ای رها شده و شناور از ارزش هایی نیست 
که خودسرانه برگزیده و به جهان اشیا افزوده شده باشد، 
بلکه به تعبیر هایدگر، با انتولوژی جهان فرد، هم آغاز است. 

) ادامه دارد(

تبلیغات و رسانه 
]بخش هفتم[

    غالمرضاعلمشاهی 

لحظاتی با شعر به انتخاب نیما موسوی

شهر کافه 
حمید مزرعه
بخش شانزدهم
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سرقت از خانه باجناق پولدار 
ارثیه  صاحب  باجناقش  فهمید  وقتی  جوان  مرد 
میلیارد ی شد ه با اجیر کرد ن د و سارق، نقشه سرقت از 

خانه او را طراحی کرد.
سرقت  از  و  رفت  پلیس  به  جوانی  مرد  پیش  چند ی 
خانه اش خبر د اد. او گفت: شب حادثه به د عوت باجناقم 
از  بازگشت  از  بعد  رفتیم.  او  خانه  به  سروش  نام  به 
و  شد ه  شکسته  ورود ی  د ر  که  شد م  متوجه  میهمانی، 
د الر ها و سکه هایی که د اخل گاو صند وقم بود به سرقت 

رفته است.
مد تی قبل پد رم فوت کرد ه بود وارثیه میلیارد ی به من و 
خواهرم رسید. چون خلبان هستم و به کشور های زیاد ی 
سفر د اشتم، مد تی است که تصمیم گرفتم خانه ای د ر 
همین  به  کنم  خرید اری  همسایه  کشور های  از  یکی 
ارثیه ام را به د الر و سکه تبد یل کرد ه و د ر خانه  د لیل 
نگهد اری می کرد م. با شکایت مرد خلبان، مأموران وارد 
د وربین های  بازبینی  به  گام  نخستین  د ر  و  شد ه  عمل 
مد اربسته اطراف محل سرقت پرد اختند. فیلم د وربین ها 
نشان می د اد که د و مرد جوان وارد خانه مالباخته شد ه و 
زمانی که بهروز )شاکی( د ر خانه حضور ند اشت سرقت را 
اجرا کرد ه اند. بد ین ترتیب چهره سارقان به د ست آمد و 
کارآگاهان موفق شد ند یکی از سارقان را شناسایی کنند 
و مرد جوان به نام شاهین را بازد اشت کردند. شاهین د ر 
تحقیقات به سرقت اعتراف کرد و گفت: من به د ستور 
کامران، این سرقت را انجام د اد ه ام. او باجناق مالباخته 
است و به من و دوستم دستور سرقت داد و در ازای این 

کار قرار شد یک خودرو به ما بدهد.
با اطالعاتی که متهم جوان در اختیار تیم تحقیق قرار 
متهمان  بازد اشت شد ند.  شاهین  دوست  و  کامران  د اد، 
که خود را د ر برابر مد ارک پلیسی می د ید ند به ناچار به 

سرقت اعتراف کرد ند.
منبع: ایران

٥ ٣ ٤
6 ٥

٣ ٢ ٥ 8
9 6 ٤ ٣
٤ 7 6
6 ١

6 8 ١ ٢
٥ 9

٢ ٣ ٤

سودوکو شماره 90

٥ ١ 7 ٤ ٢ ٣ 6 8 9
8 6 ٢ ٥ 7 9 ٤ ١ ٣
9 ٤ ٣ 8 6 ١ ٥ ٢ 7
7 ٢ ٥ 9 ٣ 6 ١ ٤ 8
6 8 9 7 ١ ٤ ٣ ٥ ٢
٤ ٣ ١ ٢ 8 ٥ 9 7 6
٢ ٥ ٤ 6 9 7 8 ٣ ١
٣ 9 8 ١ ٤ ٢ 7 6 ٥
١ 7 6 ٣ ٥ 8 ٢ 9 ٤

جواب شماره قبل

افقی:
1- از آثار تاریخی شهر سنند ج ۲- برای اینکه- جیوه- شکافند ه ۳- ذهن و خاطر- بوئید ن- د رآورد نی از روزگار-  نظر و نگاه 4- همراه مرد- سوغات کاشان- تهی د ست- حرف همراهی 5- ناشنوا- د یوارکوتاه- سبکی و خفت ۶- ماد رکود کانه  
بیماری تنگی نفس- مقابل و برابر 7- غرور- همه کس د ارد- د ام- سخن چین ۸- چین و شکن- از پرند گان کنار آب- استان کویری 9- د وستی- نغمه- د رخت اعد ام- استفراغ 10- فعل و رفتار- الیم می کشد- پستاند ار استرالیایی 11- شهر 
تشنه فریب- امر یافتن- عد د  اول 1۲- تصد یق انگلیسی- فرماند ه- د یپلمات- از حروف ند ا 1۳- منفعت- جزیره- کشید ن- از کلمات استثنا 14- د یگ د هان گشاد- کمربند فرضی زمین- اتاق د رس 15- اثری از ابراهیم یونسی د استان پرد از 

و مترجم سرشناس معاصر کشورمان 
عمودی:

1- فیلمی  به کارگرد انی محمد رضا هنرمند ۲- وسط - کوه د ید نی سنندج- پروتئین گیاهی ۳- گند م سود ه- اند ک- ششم- عد ل4- عالمت مفعولی  
ارزان نیست- ثروتمند- جنس خشن 5- هنگام راه رفتن می لنگد- پسوند آلودگی- از خد ایان هند و ۶- به هر کجا روی همین رنگ است- اسباب 
زند گی- ظلم و ستم 7- نتی د ر موسیقی- بسیار برند ه- ساز جاری- موش خرما ۸- یخ و برف- پاید اری- کتاب ها 9- لباس زنانه- د رس خواند ه  
د ردست د هقان بیابید- گشود ه 10- شهر استان فارس- سرزمین هفتاد و د و ملت- شهری د ر استان کرد ستان 11- شهری د رکرمان- گارسه- مخفف 
حرف شرط 1۲- مایه حیات- از اسامی خارجی- وزیر اسبق امور خارجه آمریکا- رود کشورمان 1۳- خوشحال- مشهور- حرف پوست کند ه- نوعی 

شیمی 14- حریف- از گل های زیبا- ورم 15- فیلمی به کارگرد انی »روح اله خوشکام« با بازی کیومرث ملک مطیعی 

  15   14   1۳    1۲   11    10     9      ۸      7      ۶      5      4     ۳      ۲       1
1
۲
۳
4
5
۶
7
۸
9
10
11
1۲
1۳
14
15

شماره 120 --- جدول و سودوکو ---

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

روزی مال پس از اتمام د رس با اصرار چند نفر از شاگرد انش 
را به منزل د عوت نمود و آن  ها را تا جلو خانه آورد ه گفت؛ 
شما منتظر باشید تا بروم اتاق را برای شما آماد ه بسازم. 
پس وارد خانه شد ه از زنش پرسید؛ د ر خانه چیزی هست 

که مهمانان را پذیرایی کنیم؟
 زن گفت؛ نه. 

مال گفت؛ پس بروم عذر مهمانان را بخواهم.
زن د ر را باز کرد ه به مهمان ها گفت: مال د ر منزل نیست! 

مهمان ها گفتند؛ این چه حرفیست میزنی!
 مال همین لحظه  د ر حضور ما د اخل خانه شد!

 مال از پنجره صد ا کرد؛ مگر نمي د انید این خانه د و د ر د ارد. 
از د ر د یگر بیرون رفته است.

حکایت
"مرد ناد ان و زن باهوش" 

مرد ی تمام عمر خود را صرف پول د رآورد ن و پس انداز  
نمود. فقط مقد ار بسیار اند کی از د ر آمد ش را صرف معاش 
خود می کرد و د ر واقع همسر خود را نیز د ر این مکنت و 
بد بختی با خود شریک کرد ه بود. تا این که روزی از روزها 
او به بستر مرگ افتاد و د یگر برایش مسلم گرد ید که حتما 
رفتنی است. بنابراین د ر لحظات آخر، همسرش را نزد خود 
خواند. از او خواست د ر آخر عمری قولی برای او بد هد و آن 
این بود که؛ تمامی پول هایش را داخل صندوقی گذاشته و 
د ر کنار جسد وی در تابوت قرار د هد تا او بتواند د ر آن د نیا 
آن ها را خرج کند. همسرش در حالی که با نگاهی شفقت 
انگیز به شوهر د ر حال نزع می نگریست، قسم خورد که 

به قولش وفا کند. 
در روز تشییع جنازه و د رست وقتی که تمامی مقد مات 
فراهم شد ه بود و مامورین گورستان می خواستند میخ های 
تابوت را بکوبند، زن فریاد ی کشید و گفت: »صبر کنید 
یک سفارش او ماند ه که باید به اجرا بگذارم«. سپس کیسه 
سیاهی را از کیفش بیرون آورد ه و آن را د اخل صند وق 

کوچک د رون تابوت قرار د اد. 
خواهر آن خانم که از شرح ما وقع خبرد ار بود با لحنی 
سرزنش آمیز به همسر متوفی گفت: »مگه عقل از سرت 
پرید ه؟ این چه کاری بود که کرد ی؟ آخه شوهرت اون 

پول ها رو چه جوری می تونه تو اون د نیا خرج کنه؟« 
زن پاسخ د اد: »من فرد ی خوش قول هستم و قولی را 
که به همسرم د اد م هیچ وقت فراموش نکرد ه ام. اما برای 
راحتی او، تمامی پول ها رو به حساب خود م واریز کرد م و 
برایش یک چک صاد ر کرد م که بعد از نقد کرد نش، بتونه 

خرجشون کنه«!!!

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

موهایش سپید گشت کودکي که دفتر خاطراتم را مي خواند
چون با سر کردمش تو گوني آرد

که بفهمه دفتر خاطرات شخصیه، کامال شخصي

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

روزي وزیر خلیفه به تمسخر بهلول را گفت: خلیفه تو را 
حاکم به سگ و خروس و خوک نمود ه است.  

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

بهلول جواب د اد پس از این ساعت قد م از فرمان من بیرون 
منه، که رعیت مني. همراهان وزیر همه به خند ه افتاد ند و 

وزیر از جواب بهلول منفعل و خجل گرد ید.

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

اگه یه وقتایی زند گی قشنگ نیست، اشکال ند اره 
سعی کن به چیزای قشنگ نگاه کنی

منو نیگا با توام، منو ببین...

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

یه نصیحت 
هیچ وقت گوشِی کسی رو واسش د رست نکنید!

تا یه سال هرچی بشه میگه تو کرد ی

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

یه خونه د وبلکس هم ند اریم پله د اشته باشه،
با خانواد ه که حرفمون شد، بغض کنیم!

د ستمونو بگیریم جلو د هنمون، بد و بد و پله ها رو بریم باال!
خیلی کالس د اره المصب...

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

یکی از ویژگی های آشپزی د خترهای امروزی اینه که 
آب د وغ خیار هم د رست کنن می سوزه

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

گالبی کیست؟!

گالبی آد می است که ۳ ساعت با او د رد و د ل می کنی،
بعد میگه: چی بگم واال خود ت بهتر مید ونی

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

توی زند گی، پول هیچ ارزشی ند اره!
جان؟! خفه شم ؟! چشم.

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

هیچ چیزی مثل یه جاری زشت
به خانم ها اعتماد به نفس نمید ه!!!

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

آشغالترین نوستالژی د وران کود کی:
منم بیام؟!!

نه ، ما د اریم میریم آمپول بزنیم

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

طرف براد رشو نصیحت می کرد:
 گفت؛ وقتی ازد واج کرد ی اقتد ار د اشته باش، مثل من!

.

.
د یشب به زنش گفت؛ باید ساعت یازد ه آب گرم باشه، اون 

هم آب رو گرم کرد!
د اد اشش گفت ساعت یازد ه آب گرم می خواستی چیکار؟

ظرف  سرد  آب  با  نمی تونم  حساسه  پوستم  آخه  گفت: 
بشورم!!

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

شما هم هیچ کاری نمی کنید ولی وقت کم می آرید؟
یا فقط من اینجوریم؟!

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

علم بهتر است یا آمپول؟
هوررراااااا

باالخره علم موفق شد

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

زرشک چیست ؟!
یه چیز تو مایه های انگشت شصت هستش

ولی از نوع گیاهیش

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

این بچه هایی که االن شلوغ می کنند
بهشون میگن ” بیش فعال ” !

زمانی که ما بچه بود یم و شلوغ می کردیم
بهمون می گفتند پد رّسگ !

اد بیات خیییلی تغییر کرد ه، ها



گردشگری برترین راه رونق 
اقتصادی

گفت:  گرد شگری  کارشناس   -- مهر  خبرگزاری 
صنعت گرد شگری نزد یک ترین راه و ارزان ترین حوزه ای 
د ر  ایران  اقتصاد  به  را  دوباره  رونق  می تواند  که  است 

د وران پساکرونا باز گرد اند.
محمد مهرچیان با اشاره به تاثیرات شیوع ویروس کرونا 
برصنعت گرد شگری به عنوان یکی از ارکان مهم تولید 
این  باید  ابتد ا  د ر  د اشت:  اظهار  کشور  د اخلی  ناخالص 
است  گرد شگری صنعت  آیا  که  د اشت  نظر  د ر  را  نکته 
یکی  گرد شگری  صنعت  آیا  مرد م،  زند گی  از  بخشی  یا 
از  باید پس  که  است  د ر جامعه  غیر ضروری  از صنایع 
اند ازی  راه  برای  آخر  اولویت  د ر  کرونا،  بیماری  کنترل 
از  یکی  عنوان  به  گرد شگری  که  این  یا  و  باشد  مجد د 
صنایع پیشران اقتصاد و با توجه به شعار سال که همانا 
»جهش تولید« است، باید اولین اولویت نظام، برای راه 
اند ازی مجد د )البته پس از کنترل بیماری کرونا( باشد.

و  اند ازه  هم  شاید،  بحرانی  می رسد،  نظر  به  افزود:  وی 
به  توجه  با  اقتصاد ی،  رکود  نام  به  کرونا  از  بزرگ تر  یا 
پیشینه تحریم ها و رکود تورمی سال های گذشته ایران، 
صد  که  است؛  نشسته  سرزمین  این  مرد مان  کمین  د ر 
البته با د رایت موجود، د ر نظام عالی تصمیم گیری  برای 
این مساله نیز تد ابیری اند یشید ه شد ه و مصوبات اخیر 

دولت نیز شاهد صدق این مد عاست.

عقید ه  به  که  این  بیان  با  گرد شگری  کارشناس  این 
روانشناسان و جامعه شناسان، حوزه گرد شگری و صنایع 
د ستی، از د و جنبه اهمیت د اشته و قابل اند یشید ن است، 
تصریح کرد: اول این که صنعت گرد شگری نزد یک ترین 
راه و ارزان ترین حوزه ای است که می تواند رونق د وباره را 

به اقتصاد ایران باز گرد اند.
است  این  مساله  وجه  مهمترین  و  د وم  کرد:  تاکید  وی 
که اگر نظام، پس از این ایام، نشاط د ر خانواد ه و جامعه 
را جد ی نگیرد و برای آن برنامه ریزی نکند، کشورمان، 
را  جامعه  روانی  تعاد ل  عد م  و  افسرد گی  بزرگ  بحران 
تجربه خواهد نمود؛ که اثرات مخرب آنچه بسا بیشتر و 

وسیع تر از وضع موجود باشد.
و  د ولت  هیات  است  ضروری  و  الزم  د اشت:  بیان  وی 
مد یران و تصمیم گیران وزارت میراث فرهنگی، گرد شگری 
و صنایع د ستی، اقد امات فوری و تثبیت کنند ه ای جهت 
شامل  که  گرد شگری  تاسیسات  توان  بازیابی  و  حفظ 
تفریحی  و  غذائی  مجتمع های  مهمانپذیرها،  هتل ها، 
گرد شگری و تولید کنند گان صنایع د ستی که بسیاری از 
آنان امروز د ر خطر ورشکستگی هستند، را د ر د ستور کار 
قرارد اد ه و زمینه تبلیغات و ترویج این حوزه را با محوریت 

تقویت گرد شگری د اخلی فراهم آورد.
تاسیسات،  برای  گرد شگری  که  این  بیان  با  مهرچیان 
است،  د ستی صنعت  تولید کنند گان صنایع  و  مجتمع ها 
نیاز  یک  مرد م  برای  گرد شگری،  صنعت  د اشت:  ابراز 
ضروری و واقعی برای حفظ تعاد ل روانی د ر زند گی، ایجاد 
روحیه مجد د برای کار و کسب و د وری از استرس های 

روزمره و رسید ن به آرامش د رونی است.
وی تاکید کرد: بر این اساس الزم است تصمیم گیرند گان 
به  بلکه  صنعت،  یک  عنوان  به  نه  گرد شگری،  به  نظام 
عنوان نیاز روحی و روانی مرد می، بعد از تحمل فشارهای 
اقتصادی و قرنطینه خانگی بشناسند، زیرا امروز، نیاز ما به 

گرد شگری از هر زمان بیشتر است.
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قسم می خورم همین االن از حمام آمد ه ام. آب از بد نم 
می چکد و با حوله خیسم روی تخت نشستم تا بنویسم. 
البته بعد از انجام اموراتی که من آن ها را وسواس های 
نوشتن  برای  را  فولد ری  باید  مثال  می خوانم.  ذهنی 
بی نازنین  روی  را  فونت  باید  کنم.  د رست  مطالب  این 
اعصابم خرد نشود و قطعا  نوشتن  تا موقع  بگذارم   14
همینجا، همین لحظه، جاستیفای کنم که خط ها منظم 
باشد؛ این یکی را پیشتر ند اشتم، وسواس آقای "الف" 
سرایت  هم  من  به  پایان نامه ام  نوشتن  موقع  که  بود 
کرد. آقای "الف اهل جاستیفای" االن هزاران کیلومتر 
دورتر، برای نوشتن مطالب به زبان انگلیسی، حتما اول 
جاستیفای می کند. مساله این است، حتی اگر نویسند ه 
قابلی هم باشی، تا این کارها را نکنی هرگز نمی توانی با 

یک ذهن آرام بنویسی. 
از شستن چرک های کف حمام شروع شد.  چیز  همه 
د ماوند  غذای  صند لی  د اشتم  آن  از  پیشتر  کمی  البته 
عالوه  د ماوند  که  می کنم  تاکید  همینجا  می شستم.  را 
بر اسم یک قله معروف، د ر واقع بلند ترین قله ایران با 
5۶7۸ متر یا چیزی همین حد ود، البته اختالف است 

بین اهل فن، اسم فرزند د و ساله من هم هست. 
همه چیز اصال از صند لی غذای او شروع شد. ظهر، بعد 
از ناهار بود. هر روز با شکلی از خالقیت وقت خود مان 
را پر می کنیم. او هم این را می د اند. پس آب میوه را از 
لیوانش با خونسرد ی کامل د اخل بشقاب ریخت. بعد از 
مد تی چند چیپس چاشنی اش کرد. وقتی چیپس های 
که  آبی  گرفت  تصمیم  خورد،  را  میوه  آب  به  آغشته 
حاوی قلم موی آبرنگ و سه ماژیک با د ر باز است را که 
به رنگ سبز د رآمد ه، د رون همان بشقاب بریزد. اد امه 
عملیات خیلی مهم نیست. مساله میز کثیفی است که 

قابل استفاد ه مجد د نبود.
پس همه چیز از همان لحظه برای من رقم خورد. میز 
با  گرفتم  تصمیم  پیش  ساعت  یک  بود.  حمام  د رون 
د ماوند آن را بشوییم. تصمیم کامال یک طرفه از جانب 
من بود. باید به هر ترتیبی شد ه، او را با خود م به حمام 
این جزییات  پر شود.  از وقتش  تا کمی د یگر  می برد م 
که  می نویسم  د ارم  اصوال  چون  می گویم؟  چه  برای  را 
همین جزئیات را بگویم. این که چرا االن با این عجله و 
با حوله روی تخت می نویسم، به وید یوکالی برمی گرد د 

که صبح امروز با "آقای تکنولوژی" د اشتم.
شستن صند لی غذا آن هم با د ماوند کار راحتی نیست؛ 
چه برسد به این که چند کامیون، ماشین، کتاب، لیوان 
خانه  یک  حمام  که  این  باشد.  حمام  د ر  هم  توپ  و 
را هم هرکسی می تواند  ۸0 متری تهش چه قد ر است 

محاسبه کند. 
د قیقه   ۳0 بود م  بلد  که  ترفند ی  هر  با  را  او  بگذریم. 
نگه د اشتم و بعد با حوله باب اسفنجی اش زد بیرون. من 
ماند م و حمامی کثیف تر از صندلی غذای کود ک. با برس، 
اسکاچ و یکی از آن مواد شویند ه که ریه را از کار می اند ازد 

افتاد م به جانش. انگار چرک های کف حمام روی مغز من 
روی  بزند. د ست  برق  تا  را می سابید م  آن  ها  باید  باشد. 

کاشی بود و ذهن برای خوش می چرخید.

اول  باشم،  د اد ه  عد د ی  صرفا  که  این  برای  اغماض،  با 
اسفند را مالک قرار می د هم. یعنی همان زمانی که برای 
کند  اعتراف  شد  حاضر  و  آمد  کسی  باالخره  بار  اولین 
جناب ویروس کرونا زحمت کشید ه و به ایران سفر کرده 
است. د ر همان یک اسفند، من د ر مهمانی ای به مناسبت 
تولد "د ختر شش ساله" یک دوست، سعی د اشتم د ماوند 
را از تخریب خانه ماد ربزرگ همان د ختر که تولد ش را 
همه  ورود،  هنگام  د ارم.  باز  بود ند،  کرد ه  برگزار  جا  آن 
گفتیم به مناسبت شنید ن خبر حضور کووید 19 د ر قم، 
تحریم  را  بوسید ن  و  بغل کرد ن  د ست د اد ن،  می خواهیم 
کنیم؛ این مهمانی برای همه این طور خواهد گذشت. 
بود که د ست هایمان دور  نکشید ه  به یک ساعت  هنوز 
از فاصله ۳0 سانتی صورت  بود و خاطرات  بقیه  گرد ن 
شنوند ه تعریف می شد. خند ه هایی بلند سر می د اد یم و 
د ر حالی که مخاطب را د ر آغوش می کشید یم، شوخی با 

کرونا کار بامزه آن شبمان بود.
ما آن روز خیلی از موضع قد رت او را یک شوخی فرض 
کرد ه بود یم. یک شوخی که حد اکثر چند نفری به آن 

مبتال شد ه اند و یحتمل قرنطینه می شوند و تمام!
کف را می سابید م. 5 اسفند بود. این که د ر بیان تاریخ 
حشو  است.  حشو  از  پرهیز  نمی کنم،  اشاره ای   9۸ به 
یعنی تکرار آنچه که نیازی به آن نیست. از نظر من این 
کاری   9۸ سال  روی  تاکید  اما  نیست.  حشو  جزییات، 
بیهود ه است. کاری که هر خوانند ه آگاه و یا غیر آن را به 

خند ه می اند ازد. 
سال 9۸ به خود ی خود از ذهن ما نخواهد رفت. اواخر آن 
برای هیچ انسان ساکنی د ر این لحظه د ر کره زمین، از 
خاطر نمی رود. این برهه از زمان به تاریخ خواهد پیوست 
و وقتی من می گویم 5 اسفند ی که 5 روز از شنید ن خبر 
ظهور کرونا د ر ایران گذشته بود، همه می د انند د قیقا از 

چه می گویم.
"ح.د"  و  بهار"  "ساکن  من،  بود.  ساعت حد ود 9 شب 
د ر خانه ای د ر یکی از خیابان های منتهی به کریم خان 
نشسته بود یم. روی سه مبل و با فاصله حد ود یک متر از 
هم. طی این 5 روز کمی ماجرا برایمان جد ی تر شد ه بود. 
البته هنوز نه آن اند ازه که جمع نشویم، ولی حد اقل به آن 

یکی که سرما خورد ه بود، گفته بود یم نیاید. 
آن صحنه به طرز عجیبی د ر ذهنم است.

همه این ۳۶روز د ر ذهنم بود ه است. ۳۶ فاصله 5 اسفند 
تا امروز یعنی 1۲ فرورد ین است. این هم پر واضح که 
99 را می گویم. چه قد ر غریبه است نوشتنش وقتی اصال 
نمی د انی کی آمد. خواب بود م وقتی آمد و این انتخابم 
بود. تنها انتخابی که د ر آن لحظه می توانستم د اشته باشم

صحنه را می گفتم. خوب به خاطر د ارم. د ر نور کم جانی 
نشسته بودیم. من وسط یا یک جورایی باالی مجلس، 
"ساکن بهار" سمت راست و "ح.د" سمت چپ. من از 
آن ها بزرگترم. پس باید د ر راس می نشستم. میوه هایی 
که "ساکن بهار" با دست های از پیش شسته اش پوست 
گرفته بود، روی میز جلویمان د ر یک بشقاب از زاویه هر 

سه نفر ما د ید ه می شد.
را سرخ کند.  ند اشت آن ها  بود. کسی حال  شام فالفل 
منفعل بود یم. "ساکن بهار" قرار بود ما را ترک کند. سه 
روز بعد از این دور هم بود ن، قرار بود این خانه را بگذارد و 
برای قرنطینه ای که هنوز نمی د انستیم ماجرایش چیست، 

به آن یکی خانه برود. آن که والد ین د ارد و حیاط. 
مد ام صحنه را از د ست می د هم. صحنه ما سه نفر بود یم 
با میز و میوه و من به علت سن و سال د ر رأس. لیوان 
د ر  دستمان بود و از این د ست به آن د ست می د اد یم. 
تشنه بود یم. البته غیر از آن هم گفته بود ند نوشید ن و 
تر نگه داشتن گلو برای جلوگیری از ابتال به بیماری کرونا 
مفید است.چه اطالعات ناقصی د اشتیم. خند ه ام می گیرد.

ما سه نفر راجع به سال 99 و ماجرای کرونا و بعد از آن 
پیش بینی می کرد یم. چه کار عبثی. اصال حرف هایمان 
به  منتهی  خانه  د ر  "ح.د"  االن  ند اشت.  ارزش  پشیزی 
کریم خان تنهاست، یا حد اقل من این طور حد س می زنم. 
من روی تخت د ر حال نوشتن و "ساکن بهار"، بیش از 

هزار کیلومتر د ورتر از ما. 
د ستم بیش از این تاب نوشتن ند ارد و د ماوند هم صبری 
بیشتر. قطار باتری خورش را روشن کرد ه، د ر اتاق من روی 
میز، جوری که روی قطار به د یوار باشد، گذاشته است. 
قطار تکان نمی خورد و فقط صد ای منظم ریتمیکش که 
می گوید: د ورید و د ورید و، یا این چنین چیزی را می شنوم. 
آن صحنه را باید تمام کنم. به هر چیزی شباهت د اشت 
جز یک د ور هم بود ن د وستانه. اضطراب، ترس، خشم و 
ناامید ی بین ما سه نفر رفت وآمد می کرد. "ساکن بهار" 
از فیلم های قرنطینه مرد م د ر ووهان گفت. جایی که سر 
را از پنجره بیرون آورده اند و فریاد می زنند "طاقت بیار". 

آن شب هم می د انستم من به این راحتی ها نمی توانم.

استاند ار آذربایجان غربی گفت: ظرفیت های گرد شگری 
د ر سد های استان قابلیت اشتغال زایی خوبی د ارد که باید 

این ظرفیت ها مورد توجه قرار گیرد.
محمد مهد ی شهریاری د ر نخستین جلسه ستاد اقتصاد 
مقاومتی با محوریت برنامه های جهش تولید با بیان این 
و  بود ه  کشور  پرآب  استان  د ومین  غربی  آذربایجان  که 
سد های استان قابلیت گرد شگری باالیی د ارند افزود: با 
تسهیل فرایند سرمایه گذاری و پرهیز از بروکراسی اد اری 
را د ر سد های  می توان زمینه های اشتغال و گرد شگری 

استان فراهم کرد.
وی با اشاره به شعار سال و فراهم کرد بستر تحقق جهش 
تولید د ر استان عنوان کرد: متأسفانه شیوع بیماری کرونا 
و نیز حواد ث مختلفی که د ر کشور از قبیل سیل و زلزله 
که رخ د اد ه و تحریم ها باعث شد ه تا د ر اجرای برنامه های 

توسعه محور بر اساس اولویت بند ی ویژه حرکت کنیم.
استاند ار آذربایجان غربی با اشاره به این که شرایط کشور 

محد ود یت های  و  کرونا  بیماری  مد یریت  د ر  جهان  و 
اعتباری پیش آمد ه باید به عنوان د و رکن مهم د ر تد وین 
برنامه های جهش تولید لحاظ گرد د گفت: د ستگاه های 
بر  منطبق  را  تولید  جهش  تحقق  برنامه های  اجرایی 

واقعیت ها و شرایط روز کشور تد وین و اجرایی سازند.
شهریاری تاکید کرد: د ستگاه های اجرایی برای د ستیابی 

غیر  برنامه های کالن  از  نظر  با صرفه  مد نظر  اهد اف  به 
جد ید  پروژه های  تعریف  عد م  و  اولویت بند ی  با  اجرایی 
د رصد د تکمیل پروژه های با پیشرفت باال و قد رت افزایش 

تولید باشند.
ظرفیت های  از  استفاد ه  نوین،  مد یریت  به  توجه  وی 
سرمایه گذاری بخش خصوصی و شرکت ها و هلد ینگ های 
بخصوص  استان  ویژه  ظرفیت های  از  بهره گیری  بزرگ، 
زمینه سازی برای افرایش بهره وری کشاورزی و گرد شگری 
اجرایی  د ستگاه های  که  د انست  موارد ی  جمله  از  را 
می بایست برای جهش تولید به آن توجه و اهتمام د اشته 

باشند.
د ر این جلسه  مد یران د ستگاه های اجرایی از جمله توزیع 
برق، راه و شهرسازی، صنعت، معد ن و تجارت، گاز، آب 
و فاضالب، میراث فرهنگی، شهرک های صنعتی، جهاد 
جهش  خصوص  د ر   خود  د ستگاه  برنامه های  کشاورزی 

تولید را ارائه کرد ند.

واگویه های اول کرونایی تکه ای از من نیم نگاه
تکه ای از زمین

مریم سادات موسوی

لزوم توجه به قابلیت گردشگری سدهای آذربایجان غربی 


