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سرمقاله

سالمت باشیم
ارمغانی برای روزه داران 

دو کلمه حرف ورزشی
وعده های شیرین و تعهدآور!

گردشگری برای همه
38 هزار میلیارد ریال

 اعتبار گردشگری را ندادند!

کافه شهر
فلسفه و تراژدی - مارتین هایدگر

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

گله های بجا 
از ستم های نابجا

راه اندازی یک طرح مهم 
نیروگاهی با سرمایه های خرد

ــروه  ــل گ ــر عام ــادی مدی ــی آب ــاس عل ــا - عب ایرن
صنعتــی مپنــا گفــت: نزدیــک بــه هفــت هــزار میلیــارد 
تومــان ســرمایه گذاری بــرای وارد مــدار کــردن نیــروگاه 
ســیکل ترکیبــی پرنــد انجــام شــده کــه بخــش زیــادی 
ــرد  ــرمایه های خ ــق س ــذاری از طری ــرمایه گ ــن س از ای

مــردم در بــورس تامیــن شــده اســت. 
وی ادامــه داد: بهره بــرداری از ایــن نیــروگاه بــدون 
ــل  ــن از مح ــی و تامی ــرمایه گذاری خارج ــه س ــاز ب نی
صنــدوق توســعه ملــی و فقــط بــا اتــکا بــه ســرمایه های 
مــردم و فــروش صکــوک انجــام شــده کــه اقــدام بســیار 

ــه محســوب می شــود.  ــرای کشــور ب ارزشــمندی ب
علــی آبــادی یکــی از مهمتریــن و بزرگتریــن اقدام هایــی 
ــرد را  ــورت گی ــد ص ــور بای ــرژی کش ــش ان ــه در بخ ک
تبدیــل نیروگاه هــای ســیکل ســاده بــه ســیکل ترکیبــی 
مختلــف  زمان هــای  در  آن  اهمیــت  کــه  برشــمرد 

ــت.  متفاوت اس
ــن مزیت هــای  ــا یکــی از مهمتری مدیرعامــل گــروه مپن
ایــن پــروژه را اثــر مثبــت آن در حفــظ محیــط زیســت 
دانســت و افــزود: کاهش دمــای خروجــی از ایــن نیروگاه 
ــی در حفــظ محیــط زیســت دارد. وی  ــر خیلــی خوب اث
ــن  ــای ای ــر مزیت ه ــوخت را از دیگ ــرف س ــش مص کاه
طــرح برشــمرد و گفــت راندمــان کاری ایــن نیــروگاه بــه 

مراتــب بهتــر شــده اســت.
مدیــر عامــل گــروه مپنــا پایــداری بیشــتر شــبکه 
ــروج ارز  ــری از خ ــدار، جلوگی ــتغال پای ــاد اش برق، ایج
و اســتفاده از ســوخت صرفه جویــی شــده در ســایر 
بخــش هــای کشــور را از دیگــر مزیــت هــای ایــن طــرح 
ــروگاه  ــن نی ــرداری از ای ــه داد: بهره ب ــمرد.وی ادام برش
اشــتغال زیــادی چــه بــه صــورت مســتقیم و چــه غیــر 

ــراه دارد. ــه هم ــرای کشــور ب مســتقیم ب
ــادی از اجــرای طــرح تبدیــل نیــروگاه ســیکل  علــی آب
ــرق  ــای ب ــروگاه ه ــی در نی ــیکل ترکیب ــه س ــاده ب س
عســلویه و فردوســی مشــهد عــاوه بــر پرنــد خبــر داد و 
ــا اســتفاده از ســرمایه  گفــت: طرح هــای مذکــور هــم ب

ــد شــد. ــی خواهن ــردم عملیات ــای خــرد م ه

در همـان آغـاز گرفتـاری شـیوع کوویـد۱۹ کـه ووهـان چین 
را بـه شـهر اشـباح تبدیـل کـرد و جهـان را حیـران و نگـران 
سـفرهایش بـه دیگـر نقـاط دنیا سـاخت، از سـوی متخصصان و 
پزشـکان در سراسـر گیتـی اعـام شـد کـه در حـال حاضر هیچ 
دارویـی بـر این ویروس کارگر نیسـت، هیچ واکسـنی که انسـان 
را در برابـر تهاجـم ایـن ویـروس محافظت کنـد و جود نـدارد و...
امـا در همـان آغـاز هـم چنیـن گفتـه شـد تنهـا راه مبـارزه بـا 
ایـن ویـروس رعایت اصـول اولیـه بهداشـت، فاصلـه از مبتایان 
و محیـط هـای آلـوده و از همـه مهمتـر تقویـت سیسـتم ایمنی 
بـدن فـرد اسـت و تاکید شـد؛ سیسـتم ایمنـی بـدن هرکس به 
تنهایـی می توانـد بـر ویرس وحشـی و لجام گسـیخته غلبه کند 

و آن را بـه عـدم بفرسـتد!
در همیـن زمینـه، دسـتورات و توصیه هایـی برای حفـظ و تقویت 
سیسـتم ایمنی بدن از سـوی کارشناسان ارائه شد و عوامل مخرب 
نیـز یادآوری گردید. از جمله عوامل اصلی و تاثیرگذار در تخریب و 
تضعیف سیسـتم ایمنی بدن فرد به عوامل روحی به ویژه اسـترس 
و اضطـراب اشـاره و تاکید شـد. یعنی اگر از ابتا بـه بیماری کرونا 
هراس داشـته باشـید احتمال ابتا به آن در شـما باال می رود! خب 
طبیعـی هسـت که عـده ای به دالیـل متعدد یـا از قبـل اضطراب 
دارنـد یـا با شـنیدن خطـرات ابتا به بیمـاری دچارش می شـوند 
امـا ایـن وضعیـت با وضعیتـی که دیگران بـا کارهایشـان از طریق 
انتشـار اخبار راست  و ناراسـت و اطاع رسانی های غیر کارشناسانه 
و بعضـا مغرضانه بـرای مردم بوجـود می آورند تفـاوت دارد. در این 
جا به نیات خیر و شـر این دسـت از اشـخاص کاری نیسـت بلکه 
بیشـتر به آثـار تخریبی ایـن گونه رفتارهـا باید توجه داشـت. این 
کـه کسـانی در ایـن برهـه از گرفتاری هـای جامعه و آلوده شـدن 
بسـیاری بـه ایـن ویـروس -- بـه هـر منظـور -- بـا اَعمـال خـود 
فضـای مجـازی را آلـود بـه ویروس هراس سـاز تشـویش ناشـی از 
اطاعـات غلـط، کاذب و غیرعلمـی می کنند، اگر جنایت نباشـد، 
سـتمگرانه اسـت. کاشـکی برخـی از ما، برای رسـیدن بـه منظور 
خود، روان هموطنان خویش را وسـیله قرار ندهیم. آشـفته کردن 
صحنـه هیچ کـس را به مقصود نمی رسـاند، تنها بـر تیرگی معرکه 
بی سـرانجام اجتماعی اثر خواهدگذاشـت و شاید سـرانجامش این 

باشـد که آتـش بی اعتمـادی  همه را فـرا بگیرد!
»مدیرمسوول«

فاصلــه گذاری هوشــمند؛
آزمون صبوری و پایبندی به مقررات!

تعدیل پیش بینی 
   نرخ رشد اقتصادی 
             ایران و جهان 

افزایش ســرمایه در لیزینگ گردشــگری

صفحه 5



کووید ۱۹ به مغز آسیب 
می رساند

محققــان در یــک مــورد ابتــا بــه بیمــاری کوویــد 
۱۹ در زنــی ۵۰ ســاله دریافتنــد وی دارای عائــم 
ــل از  ــی از ســه روز قب ــب و ســردرگمی ذهن ســرفه، ت

ــوده اســت. ــاری ب تشــخیص بیم
 محققــان بــرای پــی بــردن بــه علــت تغییــر وضعیــت 
ــکن  ــد ۱۹، از وی اس ــه کووی ــا ب ــار مبت ــی بیم ذهن
مغــزی گرفتنــد. اســکن مغــزی »انســفالوپاتی« )تــورم 
ــلول های  ــرگ س ــن م ــم چنی ــز( و ه ــاط مغ برخــی نق
مغــزی در برخــی مناطــق کوچــک را نشــان داد. 
ــراد  ــادر در اف عارضــه انســفالوپاتی، شــرایطی نســبتاً ن

ــار اســت. ــه مرگب ــوده ک بزرگســال ب
انســفالوپاتی  اســت:  ایــن  پزشــکان  تشــخیص 
ــوع  ــک ن ــد ۱۹، ی ــا کووی ــط ب ــاد مرتب ــک ح هموراژی
ــای  ــایر عفونت ه ــا س ــه ب ــت ک ــادر اس ــفالوپاتی ن انس

ویروســی هــم مرتبــط اســت.

محققــان معتقدنــد در پــی فعالیــت بیــش از حــد 
سیســتم ایمنــی بیمــار در مقابلــه بــا ویــروس، مغــز بــه 
ــد. فعالیــت  ــروس آســیب مــی بین ــت وی واســطه عفون
ــی  ــروز حالت ــی موجــب ب ــش از حــد سیســتم ایمن بی
ــه »توفــان ســیتوکین« می شــود کــه ناشــی  موســوم ب
از تولیــد بیــش از حــد ســلول های ایمنــی و ترکیبــات 

ــه ســیتوکین هــا اســت. فعــال کننــده آن موســوم ب
ــه  ــاء ب ــه ابت ــن نمون ــد در ای ــوان می کنن ــان عن محقق
ــان ســیتوکین درون جمجمــه ای روی  ــد ۱۹، توف کووی
داده اســت کــه منجــر بــه شکســت مانــع خــون - مغــز 

می شــود.
دکتــر »الیســا فــوری« نورولوژیســت بیمارســتان هنری 
فــورد، در ایــن بــاره می گویــد: رونــد پیشــرفت ســریع 
بیمــاری در ایــن زن نشــان می دهــد کــه ویــروس 

ــد. ــه کن ــز حمل ــه مغ ــادر ب ــد در شــرایط ن می توان
ــار  ــه در کن ــتند ک ــیمیایی هس ــواد ش ــیتوکین ها م س
نشــت  بــه  منجــر  می تواننــد  فعالیت هــا،  ســایر 
ــب  ــاله موج ــن مس ــوند و همی ــی ش ــز خون ــروق ری ع
خونریزی هــای کوچــک در بســیاری از اعضــای بــدن از 
ــاً از عواقــب  ــن شــرایط عمدت ــه مغــز می شــود. ای جمل

ــت. ــزا اس ــر آنفلوان ــی نظی ــت ویروس ــن عفون چندی
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نیم نگاه

ســالمــــت بـاشـیــــم
گرد آورند ه: مریم نباتی

 نعنـا یـا نعناع جـزو سـبزی های خوراکی اسـت. نعنایی 
کـه به عنوان سـبزی خـوردن مصرف می کنیـم، با نعنایی 
کـه بـه صـورت خـودرو در کـوه می رویـد متفـاوت اسـت. 
البتـه از نظـر شـکل ظاهری، بـو، طعم و مزه تقریباً شـبیه 
بـه هم هسـتند، ولـی از نظر اثـرات درمانی، نعنـای کوهی 

قوی تر اسـت.
شـاید ندانیـد که مصـرف برخی سـبزیجات از جمله نعناع 
در مـاه رمضـان چـه تاثیر شـگرفی بـر بدن تان می گـذارد. 
نعنـاع یکـی از بهتریـن گیاهـان دارویـی بـرای روزه داران 
اسـت. از این سـبزی خوش بو در غذاهایتان استفاده کنید.

■ خواص نعناع برای روزه داران در ماه رمضان
چـرا بایـد از میـان سـبزیجات، نعنـاع را به عنـوان گیاهی 

دارویـی بـر سـر سـفره ی افطـار و سـحری قـرار دهیم؟ 
راجع به خواص دارویی نعناع بیشتر بدانید…

◄ دستگاه گوارش

بسـیاری از مـا بـه دلیـل نوشـیدن آب و چای فـراوان بعد 
از افطـار و هـم چنیـن پرخـوری، دچـار نفـخ و درد معـده 
می شـویم. نعنـاع، باد معـده را از بین می برد و در تسـکین 

دردهـای معـده موثر اسـت.
از سـوی دیگـر، در مـاه رمضـان به علّت تغذیه ی نادرسـت 
و کـم تحرکـی، اکثر افراد دچار یبوسـت مـی گردند. نعناع 

فیبـر فراوانی دارد و یبوسـت را بهبود می بخشـد.
◄ پوست

پوسـت صـورت، در مـاه رمضـان بـه علّـت کـم آبـی بدن، 
خـواب ناکافـی و تغذیه ی نادرسـت، دچار خشـکی و آکنه 

می شـود. نعنـاع، التهـاب پوسـت را می گیرد.
نعناع سرشـار از بتاکاروتین و ویتامین C اسـت و در بهبود 

آکنـه و نرمی پوسـت موثر واقع می شـود.
◄ کلیه

در مـاه رمضان تشـنگی طوالنی مدت، باعث کـم آبی بدن 
شـده و کلیه ها کارکرد همیشـگی را ندارند. در نتیجه سـم 

بیشـتری در بدن ذخیره می شـود.
نعنـاع خاصیـت ادرارآوری دارد و با بـه کارانداختن کلیه ها، 

سـموم را از بـدن دفع می کند.
◄ سردرد

سـردردهای میگرنـی معمـوالً در مـاه رمضـان بـه عللـی 
از جملـه کـم آبـی بـدن، کـم خوابـی و… بیـش از دیگـر 

موقعیت هـا عـود می کننـد.
نعنـاع منتول زیـادی دارد و منتول ماده ای ضد درد اسـت. 
اسـتفاده ی موضعی نعنـاع به همراه روغن زیتـون و یخ نیز 

می توانـد بـه کاهش دردهای میگرنـی کمک کند.
■  دیگرخواص درمانی نعناع

◄ نعنـاع از نظـر طـب قدیـم ایـران نسـبتا گرم و خشـک 
اسـت و از نظـر خـواص دارویـی از پونـه قـوی تر اسـت. از 
نعنـاع اسـانس، روغـن و تنتـور تهیه می کنند کـه مصارف 

طبی مختلفـی دارد.
◄ نعنا باد شکن است و گاز معده و روده را از بین می برد.

◄ تقویت کننده معده و بدن است.
◄ ضد تشنج و ضد سرفه است.

◄ نعناع مسکن،  آرام بخش و قاعده آور است.
◄ بـرای بی خوابـی، کم خوابـی و ناراحتی هـای شـبانه یک 

داروی موثر اسـت.
◄ استفاده از نعنا، درد شکم را برطرف می کند.

◄ نعنـاع بـرای درمـان سـرماخوردگی و آنفلوانـزا مفیـد 
می باشـد.

◄ نعناع ناراحتی های عصبی را برطرف می کند.
◄ بـرای تسـکین درد دنـدان، نعنـاع را در دهـان گذاشـته 

بجوید. و 
◄ آشـامیدن دم کـرده نعنـاع و یـا عصاره نعنـاع خونریزی 

سـینه را قطـع می کند.
◄ کمپرس نعناع درد سینه و پهلو را از بین می برد.

◄ نعناع کرم های روده و معده را می کشد.
◄ بـرای از بیـن بـردن سکسـکه و دل بـه هـم خوردگی و 

اسـتفراغ، نعنـا را بـا انار تـرش بخورید.
◄ یک فنجان دم کرده گرم نعناع سینه را آرام می کند.

◄ نعناع ادرار را زیاد می کند.
◄ برای از بین بردن گلودرد، دم کرده نعناع غرغره کنید.

◄ بـرای رفـع قولنـج و دردهای روده، معده و هضم نشـدن 
غـذا، دم کرده نعنا بنوشـید.

◄ در هنـگام سـرماخوردگی بینـی را بـا دم کـرده نعنـاع 
بشویید.

◄ نعناع معرق است، بنابراین تب را پایین می آورد.
◄ نعنـاع بهتریـن دوسـت کبد اسـت. کبد را تمیـز کرده و 
صفـرا را رقیق می کند و کلسـترول خـون را پایین می آورد. 

بـرای ایـن مورد دم کـرده نعنا را قبل از غذا بنوشـید.

ارمغانی برای روزه داران 
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ُافت رنکینگ تاثیری 
در المپیک ندارد

تسـنیم - دبیـر فدراسـیون تنیـس روی میـز ایران 
رنکینـگ  در  ایرانـی  بازیکنـان  سـقوط  کـرد  تاکیـد 
فدراسـیون جهانـی تاثیـری در المپیک نخواهد داشـت.
فدراسـیون جهانـی تنیـس روی میـز رنکینـگ جهانـی 
کـه  کـرد  منتشـر  حالـی  در  را  رشـته  ایـن  بازیکنـان 
بازیکنـان کشـورمان در آن بـا سـقوط مواجـه شـده اند.

کـه  گرفـت  صـورت  حالـی  در  رنکینـگ  ایـن  انتشـار 
فدراسـیون ایـران و چنـد کشـور دیگـر نامـه ای را بـه 
ITTF ارسـال کـرده و در آن خواهان عدم کسـر امتیاز 
از بازیکنـان کشـورمان بـه دلیل عدم حضـور در تورهای 

جهانـی قطـر و عمان شـدند.
پیمـان حسـنی دبیر فدراسـیون تنیس روی میـز درباره 
کشـورمان   بازیکنـان  سـقوط  و  رنکینـگ  ایـن  انتشـار 
گفـت: چنـد روز قبـل مدیرعامـل فدراسـیون جهانـی 
ایمیلـی را ارسـال و در آن یـک سـری مسـائل را مطرح 
فدراسـیون  مدیرعامـل  حرف هـای  البـه الی  در  کـرد. 
جهانی مشـخص شـد کـه رنکینگ جهانی طبـق قوانین 
قبلـی منتشـر می شـود. البتـه همانطـور کـه می دانیـد، 
المپیـک توکیـو یـک سـال بـه تعویـق افتـاد و بنابرین، 
رنکینگ منتشـر شـده و سـقوط بازیکنان ایرانی تاثیری 
بـر المپیـک نخواهد داشـت و مشـکلی هم وجـود ندارد.

بیرانوند قهرمان آسیایی 
جام جهانی 

در  آراء  بیشـترین  کسـب  بـا  بیرانونـد«  »علیرضـا 
)ای اف سـی(،  آسـیا  فوتبـال  کنفدراسـیون  نظرسـنجی 

گرفـت. لقـب  جهانـی  جام هـای  آسـیایی  قهرمـان 
در بخـش مرتبـط بـا علیرضا بیرانونـد آمـده اسـت: تیـم 
ملـی ایـران تحت هدایـت سـرمربی وقت این تیـم یعنی 
»کارلـوس کـی روش« در مرحلـه گروهـی جـام جهانـی 
۲۰۱۹ از گردونـه رقابت هـا کنـار رفـت اما سـخت اسـت 
کـه بگوییـم ایـن تورنمنت بـرای تیـم ملـی موفقیتی در 
برنداشـت؛ عـاوه بـر ایـن، همانقـدر سـخت اسـت کـه 

بگوییـم »علیرضـا بیرانونـد« سـتاره ایـن تیـم نبود.
تیـم ملـی ایـران در دیـدار سـوم در حالی که یـک گل از 
حریـف قدرتمنـد خود یعنـی پرتغال عقب بـود، با تقدیم 
یـک پنالتـی بـه »کریسـتیانو رونالـدو« شـانس تثبیـت 

صعـود بـه مرحلـه بعدی را بـرای ایـن تیم فراهـم آورد.
در لحظـه ای کـه بیرانوند بعدهـا آن را بزرگ ترین لحظه 
زندگـی خـود توصیـف کـرد، بـا پـرش بـه سـمت چپ 
خـود، یکـی از بزرگ تریـن فوتبالیسـت هـای جهـان را 
از گلزنـی نـاکام گذاشـت و امیدهـای تیمـش را زنـده 

داشـت. نگه 
بیرانونـد بـرای کسـب ایـن عنوان، پارک جی سـونگ از 
کـره جنوبـی، سـامی الجابـر از عربسـتان سـعودی، تیم 
ِکیهیل از اسـترالیا و کیسـوکه هوندا از ژاپن را شکسـت 
داد و بـا ۶۸ درصد آراء سـتاره آسـیایی جام های جهانی 

لقـب گرفت.

دو کلمه حرف ورزشی
ســـیاوش بهبـــودی

ــم  ــی، تی ــه گیت ــا در پهن ــود کرون ــل از صع ◄ قب
ملــی فوتبــال کشــورمان بــا تجربه هــای ناموفــق 
ســرمربی های خارجــی و باخت هــای ظاهــرا دور از 

ــود. ــقوط ب ــال س ــار، در ح انتظ
درگیــرودار اســتعفای رییــس فدراســیون و تغییــر پــی 
درپــی ســرمربی های  نــاکام! فدراســیون علی رغــم 
تقویــت شــایعات مربــوط بــه گزینــش ســرمربی خودی 
ــگاهی  ــی باش ــی خارج ــک مرب ــی، ی ــم مل ــرای تی ب
ــرف و  ــرد وح ــاب ک ــی انتخ ــم مل ــت تی ــرای هدای را ب
ــه  ــت ک ــی داش ــم در پ ــبتافراوانی ه ــای نس حدیث ه
تهاجــم کرونــا بــه ســرزمین ایــران ، هــم گــرد و خــاک 
ناشــی از حــرف حدیث هــا را خوابانــد، هــم مربــی را از 

ــی محــروم ســاخت. ــا تیــم مل کار ب
اعتراض هــا  از  می رســد  بنظــر  کــه  او  اخیــرا 
ــده اش  ــاگردان آین ــدار ش ــرای دی ــدارد و ب ــی ن نگران
لحظــه شــماری می کنــد در گفتگویــی بــا ســایت 
فیفــا حرف هــای شــیرینی زده اســت وقــول هــای 
ــان  ــو همچن ــن گفتگ ــت. ای ــرورکننده ای داده اس مس
مــورد توجــه رســانه های داخلــی قــرار گرفتــه و بازتــاب 
داشــته اســت و هــر رســانه ای بنــا بــه برداشــت خــود 
ــاز  ــه در ب ــت ک ــزوده اس ــی اف ــر اصل ــه خب ــی ب مطالب
عرضــه آن هــا تــاش می شــود تکــرار کمتــری وجــود 

ــد! ــم نیفت ــز از قل ــی نی ــه مهم ــد و نکت ــته باش داش
گرچــه انتخــاب معیــار در ارائــه مطالــب دخیــل اســت 
ولــی چــون تحلیــل رســانه محســوب می شــود، 
ــود: ــد ب ــانه خواه ــام رس ــان ن ــته ها هم ــوان نوش عن

■ ایرنا
ــی  ــران در بازی هــای مقدماتــی انتخاب ... تیــم ملــی ای
ــی  ــه خوب ــت نتیج ــر نتوانس ــی ۲۰۲۲ قط ــام جهان ج
ــراق  ــن و ع ــر بحری ــت براب ــس از ۲ شکس ــرد و پ بگی
کارش بــرای صعــود بــه مرحلــه بعــدی رقابت هــا 

ــد. ــخت ش ــش س ــش از پی بی
ــای  ــا تیم ه ــوم ب ــروه س ــه در گ ــران ک ــی ای ــم مل تی
هنگ کنــگ، عــراق، کامبــوج و بحریــن همگــروه 
بــه  از شکســت در ۲ دیــدار آخــر،  اســت پــس 
ــان داد  ــی پای ــس بلژیک ــارک ویلموت ــا م ــکاری ب هم
ــد  ــرمربی جدی ــوان س ــه عن ــکوچیچ را ب و دراگان اس

ــرد. ــاب ک انتخ
شــرایط تیــم ملــی پــس از انتخــاب دراگان اســکوچیچ 
بــه  ســوژه ســایت فدراســیون جهانــی فوتبــال تبدیــل 
ــرایط  ــی ش ــن بررس ــایت ضم ــن س ــت و ای ــده اس ش
انتخابــی جــام جهانــی، بــا  ایــران در بازی هــای 
ســرمربی جدیــد تیــم ملــی هــم صحبت هایــی را 

ــام داد. انج
▪ »اســکوچیچ در تیــم ملــی، بــا هــدف 
ــی« ــه مســیر جــام جهان ــران ب ــدن ای بازگردان
 ایــن تیتــری بــود کــه فیفــا در ابتــدای صحبتــش بــا 
ــود و در  ــرده ب ــتفاده ک ــی از آن اس ــم مل ســرمربی تی
ــای  ــی از پایه ه ــران یک ــی ای ــم مل ــت، تی ــه نوش ادام
بــوده  اخیــر  ســال های  در  جام جهانی هــا  اصلــی 
اســت. ایــن تیــم پــس از عملکــرد خــوب بــا کارلــوس 
کــی روش در جــام جهانــی ۲۰۱۴ برزیــل، توانســت بــه 
اولیــن تیــم آســیایی تبدیــل شــود کــه جواز حضــور در 
ــی ۲۰۱۸ روســیه را هــم کســب می کنــد.  جــام جهان

ــت  ــی نتوانس ــران در حال ــه ای ــود ک ــی ب ــن در حال ای
ــا  ــه آن ه ــد ک ــود کن ــود صع ــروه خ ــیه از گ در روس
نمایــش چشــم نــوازی برابــر تیم هــای مراکــش، 

ــتند. ــپانیا داش ــال و اس پرتغ
ــت:  ــش گف ــدای صحبت های ــکوچیچ در ابت دراگان اس
ــزرگ  ــار ب ــک افتخ ــران ی ــی ای ــم مل ــور در تی حض
ــون  ــل ۸۰ میلی ــن در قاب ــد م ــت. تعه ــن اس ــرای م ب
ایرانــی بســیار زیــاد اســت و مــن منتظــر حمایــت آن 
هــا هســتم. بــی صبرانــه و بــا قاطعیــت تمــام منتظــر 

ــم... ــاز کن ــی آغ ــم مل ــا کارم را در تی هســتم ت

■ مهر
...اســکوچیچ تصریــح کــرد: »مــا بــه زودی آنالیــز 
مفصلــی از تیــم خودمــان و حریفانمــان خواهیــم 
ــگاه  ــدی ن ــان جدی ــه بازیکن ــن ب ــم چنی ــت. ه داش
داریــم کــه احتمــال دارد بــه لیســت تیــم ملــی اضافــه 
ــود  ــرای بهب ــه ب ــه ک ــنی از آنچ ــور روش ــوند. تص ش

عملکردمــان الزم اســت، دارم.«
از طــرف اســکوچیچ در واقــع زمینه هایــی بــرای 
خوشــبینی وجــود دارد. دو دیــدار بعــدی ایــران برابــر 
ــل  ــه حداق ــود ک ــد ب ــوج خواه ــگ و کامب ــگ کن هن
ــپس  ــا س ــود. آن ه ــروز ش ــذ پی ــد روی کاغ ــران بای ای
میزبــان بحریــن و عــراق خواهنــد بــود کــه بایــد بــرای 

ــد. ــا را شکســت بده ــد آن ه ــه بع ــه مرحل ــود ب صع
ســرمربی ایــران گفــت: »مــا بایــد حرفــه ای باشــیم و 
ــگ  ــگ کن ــوج و هن ــه کامب ــا از جمل ــام تیم ه ــه تم ب

هــم احتــرام بگذاریــم.«...

■ تسنیم
ــوان جانشــین  ــه عن ــراً ب ...دراگان اســکوچیچ کــه اخی
مــارک ویلموتــس بلژیکــی در تیــم ملــی فوتبــال 
ــا ســایت رســمی  ــران معرفــی شــد، در گفت وگــو ب ای
ــش  ــاره چال ــا( درب ــال )فیف ــی فوتب ــیون جهان فدراس
جدیــدش گفــت: ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال ایــران 
بــودن، افتخــاری بــزرگ اســت. مــن آمــاده ایــن پــروژه 
هســتم و بــا عزمــی راســخ بی صبرانــه منتظــر شــروع 

ــش هســتم.  ــن چال ای
وی هــم چنیــن دربــاره خطــر حــذف زودهنــگام کــه 
ــگاه  ــرد: جای ــد ک ــد، تأکی ــد می کن ــی را تهدی ــم مل تی
ــده ایم.  ــد نش ــوز ناامی ــا هن ــت، ام ــد اس ــا ب ــی م کنون
ــه  ــازی در خان ــه ب ــا س ــده م ــازی باقیمان ــار ب از چه
ــادی از  ــت زی ــا حمای ــه در آنج ــت ک ــم داش خواهی
جانــب هواداران مــان خواهیــم دیــد. مــن هــم چنیــن 
ــت  ــان باکیفی ــروه از بازیکن ــک گ ــا ی ــه م ــدم ک معتق

ــبین هســتم... ــل خوش ــن دلی ــه همی ــم و ب داری

■ فارس
نشــان  اســکوچیچ  رزومــه  بــه  کوتــاه  نگاهــی   ...

ــت  ــار هدای ــتین ب ــرای نخس ــی ب ــن مرب ــد ای می ده
یــک تیــم ملــی را برعهــده گرفتــه اســت. ایــن 
ــود را در  ــری خ ــام دوران مربیگ ــاله تم ــی ۵۱س مرب
باشــگاه هایی در کرواســی و کشــورهای حــوزه خلیــج 
ــتان  ــر عربس ــت و النص ــی کوی ــه العرب ــارس از جمل ف
ــی  ــه مل ــه او تجرب ــن ک ــا وجــود ای ــده اســت. ب گذران
نداشــته امــا بــه نظــر می رســد از مســوولیتی کــه دارد 

ــت. آگاه اس

ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــن مصاحب ــه ای ــکوچیچ در ادام اس
ــد: در  ــادآور ش ــگاهی، ی ــای باش ــش در تیم ه فعالیت
مقایســه بــا تیــم باشــگاهی، فعالیــت در تیــم ملــی بــه 
شــما اجــازه می دهــد تــا از اســتخر بــزرگ بازیکنــان، 
شــما انتخاب هایــی داشــته و بتوانیــد فلســفه تان 
ــه  ــما همیش ــه ش ــد، اگرچ ــق کنی ــم تزری ــم ک را ک
محدودیت هــای زمانــی بــرای اجــرای ایده هایتــان 

ــد. داری
ســرمربی تیــم ملــی ایــران دربــاره خطــر حــذف ایــران 
از جــام جهانــی، عنــوان کــرد: جایــگاه فعلــی مــا بــد 
اســت امــا مــا ناامیــد نیســتیم. 3 بــازی از ۴ بــازی مــا 
در خانــه مانــده جایــی کــه مــا حمایــت عظیمــی را از 
هــواداران ایــران خواهیــم داشــت. مــن اعتقــاد دارم مــا 
گروهــی از بازیکنــان باکیفیــت داریــم چیــزی کــه مــن 

ــد... ــبین می کن را خوش

■ ایسنا
...دراگان اســکوچیچ ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال 
ــوان  ــه عن ــش ب ــاره انتخاب ــی درب ــران در صحبت های ای
ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال ایــران گفــت: بــه عهــده 
ــی  ــار بزرگ ــران افتخ ــی ای ــم مل ــت تی ــن هدای گرفت
ــون  ــر ۸۰ میلی ــن االن براب ــه م ــوولیتی ک ــت. مس اس
ــرای  ــن ب ــت. م ــنگینی اس ــوولیت س ــی دارم مس ایران
ایــن پــروژه آمــاده و بــا تــاش و عــزم زیــاد بــه دنبــال 
بــرآورده کــردن انتظــارات هســتم. کار کــردن در 
ــان  ــه بازیکن ــد ک ــازه می ده ــما اج ــه ش ــی ب ــم مل تی
بیشــتری در اختیــار داشــته باشــید تــا فلســفه 

فوتبالی تــان را پیــاده کنیــد.
ــام  ــه ج ــه ب ــم ک ــول داده ای ــران ق ــردم ای ــه م ــا ب  م
را  تاش مــان  تمــام  و  رفــت  خواهیــم  جهانــی 

می کنیــم کــه بــه ایــن قــول عمــل کنیــم. ..

وعده های شیرین و تعهدآور!

فدراسیون فوتبال و پیش نویس 
اساسنامه جدید

فدراسـیون فوتبال اعـام کرد پیش نویس اساسـنامه 
اصاحـات  و  نظـرات  اعمـال  از  پـس  فدراسـیون  ایـن 

پیشـنهادی تکمیـل خواهـد شـد.
اعـام  فوتبال، طبـق  فدراسـیون  سـایت  گـزارش  بـه 
از  اول  مرحلـه  نظرخواهـی  مقـررات  تدویـن  کمیتـه 
فرآینـد  پیشـنهادهادر  ارسـال  جهـت  مجمـع  اعضـای 
اصـاح اساسـنامه طبـق جـدول زمـان بنـدی روز ۲۷ 
فروردیـن خاتمـه یافتـه و با ارجـاع دبیرکل فدراسـیون، 
ایـن مـوارد در کمیته فوق بررسـی و در حـدود مقررات 

ملـی و بیـن المللـی مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیرد. 
بـر  را  اساسـنامه  اصـاح  فرآینـد  فوتبـال  فدراسـیون 
اسـاس جـدول زمانـی ارائه شـده بـه فدراسـیون جهانی 
فوتبـال دنبـال مـی کنـد و در ایـن راسـتا پیـش نویس 
نهایـی هنـوز تدویـن و تکمیـل نشـده اسـت، لـذا متنی 
کـه توسـط برخـی افـراد غیـر مسـوول و غیـر مرتبـط 
تهیـه و در رسـانه هـا منتشـر شـده مرتبط بـا مجموعه 

فدراسـیون  فوتبال نبـوده و مـورد تاییـد نیسـت.
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گردشگری برای همهنیم نگاه

بهار سـادات موسوی

روز ۱۶ فروردیـن ماه امسـال همزمان با شـیوع ویروس 
کرونا و قرنطینه خانگی و تعطیل شـدن کسـب و کارهای 
مرتبـط با گردشـگری بـود در این میان بیشـترین ضرر را 
فعاالن گردشـگری کردند چون در طول سـال ۹۸ منتظر 
بودند تا اتفاقات متعدد پشـت سـر گذاشـته شـود و برای 
جبـران آن ها از محل سـفرهای نوروزی درآمدی کسـب 
کننـد، اما کرونـا اجازه نداد حتـی افـراد از خانه های خود 
خـارج شـوند چـه برسـد بـه این کـه سـفر برنامـه ریزی 

شـده ای را با تورها گردشـگری داشـته باشند.
در ایـن میـان، پـس از پایـان ایـام عیـد، وزارت میـراث 
رئیـس جمهـور  اول  معـاون  بـا  را  فرهنگـی جلسـه ای 
برگـزار کـرد تـا دربـاره هـر سـه حـوزه میـراث فرهنگی 
و گردشـگری و صنایـع دسـتی و ضـرر و زیانـی کـه ایـن 
سـه حـوزه کـرده بودند، در حضـور فعاالن این سـه حوزه 

بررسـی کنـد و بـه نتایجی برسـد.
با وجود این که در این جلسـه تنها از فعاالن گردشـگری 
دعوت شـده بـود و درباره حوزه میـراث فرهنگی و صنایع 
دسـتی تنها به بیـان عملکرد این وزارتخانه پرداخته شـد 
بـا ایـن وجـود، با تکیه بـه صنعت گردشـگری، علی اصغر 
مونسـان وزیـر میـراث فرهنگـی از اسـحاق جهانگیـری 
معـاون اول رئیـس جمهـور خواسـت تـا بـا درخواسـت و 
پیشـنهاد ایـن وزارتخانـه بـرای در نظر گرفتن چنـد روز 
تعطیلـی عمومی بعـد از مهـار کرونا باهدف ایجاد نشـاط 
اجتماعـی و نیـز جبـران زیان هـای واردشـده بـه حـوزه 

گردشـگری و صنایع دسـتی موافقـت کند.
ــت  ــاز پرداخ ــه ب ــادر ب ــگری ق ــاالن گردش ■ فع

تســهیالت نیســتند
آسـیب هایی  باعـث  کرونـا  ویـروس  شـیوع  گفـت:  وی 
بـه صنعـت گردشـگری شـده اسـت و اگـر دولـت کمک 
نکند شـاهد ورشکسـتگی در ایـن حوزه خواهیم بـود. در 
حـال حاضـر ۸۰ هـزار نفـر به صورت مسـتقیم در صنعت 
گردشـگری فعال هسـتند که عدم حمایـت و برنامه ریزی 
از ایـن صنعـت می توانـد باعث بـی کاری ۸۰ هـزار نفر در 

کشـور شود.
مونسـان ادامـه داد: از شـما چنـد تقاضـا دارم، نخسـت 
رقـم 3۸ هـزار  این کـه پیش تـر درخواسـت تخصیـص 
از  ناشـی  خسـارت های  جبـران  بـرای  ریـال  میلیـارد 
کرونـا بـه شـاغان حـوزه میـراث فرهنگـی، گردشـگری 
به صـورت  آن  کـه 3۰درصـد  داشـتیم  صنایع دسـتی  و 
باعـوض و ۷۰درصد آن به صورت تسـهیات اسـت؛ حال 
پیشـنهاد مـن این اسـت که ایـن رقم با نظارت مسـتقیم 
دسـتگاه های متولـی و نظارتـی، در اختیـار وزارت میراث 

فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی قـرار گیـرد.
وزیـر میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی افزود: 
در شـرایط فعلی که بسـیاری از فعاالن حوزه گردشـگری 
مهم تریـن  می رسـد  نظـر  بـه  شـده اند  مشـکل  دچـار 

موضوعـی کـه می توانـد بـه آن هـا کمـک کند این اسـت 
کـه بعـد از مهار کرونـا با ایجـاد محرک هایی برای سـفر، 
بخشـی از زیان هـای واردشـده به این قشـر جبران شـود 
کـه به همیـن منظور برگـزاری سـفرهای اقسـاطی برای 
کارمنـدان دولـت و نیز تعیین چنـد روز تعطیلی عمومی 
در یـک فرصـت مناسـب )به عنوان مثال ماننـد عید فطر( 
می تواند باعث رونق مجدد سـفر و گردشـگری در کشـور 

شود.
■ انتقاد فعاالن صنایع دستی به جلسه

پـس از ایـن جلسـه، فعـاالن صنایـع دسـتی کـه متوجه 
شـدند هیچ نماینده ای از سـوی خودشـان در این جلسـه 
حضـور نداشـته انتقـاد کردنـد که چـرا صادرکننـدگان و 
تولیدکننـدگان ایـن صنعـت نادیـده گرفتـه شـده اند. از 
طرفـی هـر چنـد روز از یکـی از گوشـه کنارهـای کشـور 
خبـر تخریـب بناهـای تاریخـی بـه گـوش می رسـید و 
نشـان می داد کـه عده ای از افـراد در زمان عید و قرنطینه 
خانگـی از فرصت اسـتفاده کـرده و اهـداف تخریبی خود 

را دنبـال کرده انـد.
چنـد روز بعـد دوبـاره وزیـر میراث فرهنگـی، گردشـگری 
اعـام کـرد کـه پیگیـر  و صنایع دسـتی در گفتگویـی 
تخصیـص 3۸ هزارمیلیـارد ریـال بـرای جبران خسـارت 

اسـت. گردشـگری  زیرسـاخت های 
او بیـان کـرد: بـا توجـه بـه ایـن کـه سـال ۹۹ از سـوی 
مقـام معظـم رهبـری بـه نـام جهـش تولیـد نام گـذاری 
شـده اسـت، صنعت گردشـگری بایـد هر چـه زودتر پس 

از مهـار شـیوع ویـروس کرونـا فعـال شـود تا شـغل هایی 
کـه آسـیب دیده اند بـا کمـک دولـت بتواننـد بخشـی از 
خسـارت های خود را جبران کنند و شـاهد رونق دوباره و 

اشـتغال زایی بیشـتر در ایـن صنعـت باشـیم.
■ سیل بیکاری در سال جهش تولید در راه است

چهـار روز بعـد، دوبـاره مونسـان که گویـا پیگیری هایش 
نتیجـه ای نـداده بـود، در مصاحبـه ای گفـت: بـا توجه به 
ایـن کـه در ماه هـای اسـفند و فروردیـن اوج فعالیـت 
گردشـگران خارجـی  بـرای جـذب  گردشـگری  مراکـز 
و داخلـی بـود بـا شـیوع ویـروس کرونـا و تعطیل شـدن 
مراکـز و تأسیسـات گردشـگری بـه دلیـل قطـع زنجیره 
انتقـال آن، آسـیب های مالـی زیـادی بـه این بخـش وارد 
شـد. در صـورت تخصیـص پیـدا نکـردن 3۸ هزارمیلیارد 
ریـال اعتبـار بـرای جبـران بخشـی از ایـن خسـارت ها، 
شـاهد سـیل عظیمـی از بیـکاری در سـال جهـش تولید 
خواهیـم بـود. او تصریح کرد: صاحبان مراکز و تأسیسـات 
گردشـگری در ایـن شـرایط بـه وجـود آمده عاقـه ای به 
تعدیـل نیروهای خـود ندارند، اما ممکن اسـت در صورت 
تخصیـص پیدا نکـردن اعتبـار مجبور شـوند بسـیاری از 
نیروهـای خـود را اخـراج کننـد. امیدواریم هر چـه زودتر 
ایـن 3۸ هـزار میلیـارد ریال اعتبار تخصیص داده شـود تا 
از همین حاال تأسیسـات گردشـگری بتواننـد برنامه ریزی 
الزم را بـرای رونـق دوبـاره ایـن صنعـت و اشـتغال زایی 

بیشـتر انجـام دهند.
اگـر چـه فعـاالن گردشـگری در ایـام عیـد زمانـی کـه 
جلسـه ای بـا حضـور معـاون اول رئیـس جمهـور برگزار 
شـد، از توجـه دولـت به این بخـش خوشـحال بودند اما 
پیشـنهادها بـرای دادن تسـهیات چنـدان هم بـه مزاج 
آن هـا خـوش نیامـد چـون از وام ۱۲ درصـدی خبر داده 
بودنـد کـه نمی توانسـت مشـکل آن هـا را حـل کنـد از 
سـوی دیگـر 3۸ هـزار میلیـارد ریالـی کـه وزیـر میراث 
فعـاالن  زعـم  بـه  می کنـد؛  تاکیـد  آن  روی  فرهنگـی 

گردشـگری راهگشـا نخواهـد بود.
ایـن 3۸ هـزار میلیارد ریال قرار اسـت بـرای راهنمایان 
در  و…  هتل هـا  مسـافرتی،  آژانس هـای  گردشـگری، 
نظـر گرفتـه شـود و یـا فعـاالن صنایـع دسـتی را هـم 
منتفـع خواهـد کـرد و از میـراث در معـرض تخریـب 
و یـا تخریـب شـده در ایـام عیـد حمایـت می کنـد؟ از 
همـه مهمتـر این کـه هیچ وقـت رقم اعام شـده برای 
تخصیـص اعتبار عیناً به همان اندازه داده نشـده اسـت 
بلکـه تنها بخشـی از آن تعلق گرفته اسـت ایـن بار هم 
بعیـد بـه نظـر می رسـد تمـام مبلـغ اعامـی اختصاص 
یابـد. بـا این حـال زمـان تخصیص ایـن اعتبـار چندان 
روشـن نیسـت حتـی بـرای وزیـر میـراث فرهنگـی که 
مـدام در مصاحبه هـای خـود تاکید دارد تـا عنوان کند 

کـه پیگیر اسـت.

ایـن روزهـا بـاران امـان از میراث فرهنگی و آثـار تاریخی 
بخصوص بافت قدیمی شـهرها که خشـت و گلی هسـتند، 
بریـده اسـت. بافـت تاریخـی و بـازار قدیمـی کرمـان نیز از 
ایـن آسـیب ها دور نمانـده. در ایـن میـان بـا وجـود آن که 
مجتبـی شـفیعی معاون میـراث فرهنگی اسـتان کرمان در 
گفتگـو بـا رسـانه ها تاکیـد دارد کـه بـر اثـر بارندگی هـای 
روزهـای اخیـر بـه تعداد قابـل توجهـی از بناهـای تاریخی 
و محوطه های باسـتانی اسـتان کرمان خسـارت جدی وارد 
شـده و میـزان ایـن خسـارت ها را در هر شهرسـتان بین 3 
تـا 3۰ درصـد بـرآورد می کند، امـا فریدون فعالـی مدیرکل 
میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی استان کرمان 
تاکیـد کـرد: میراث فرهنگی  کرمان از بارش باران آسـیب 
ندیـده اسـت و تنهـا برخـی از آثـار آسـیب دیده انـد کـه 
بیشـتر آن ها در بافت تاریخی شـهر کرمان قـرار دارند. آن 
هـم طبیعی اسـت چراکـه بارش هـای زیـادی را درکرمان 

شـاهد بودیم.
مدیرکل میراث و گردشـگری کرمان در پاسـخ به این سوال 
کـه چـرا هـر سـال شـاهد وقـوع چنیـن آب گرفتگی هایی 
در بافت هـای تاریخـی کرمـان هسـتیم کـه ایـن میـراث 
ملـی را در معـرض آسـیب و حتـا تخریـب قـرار می دهـد، 
گفـت: بخشـی از معابـر شـهری ماننـد میـدان ارگ کرمان 

در بافـت تاریخـی قـرار دارنـد، اکنـون بحث احـداث آبراهه 
مطرح اسـت تا بتواند آب های سـطحی را جمـع آوری کند. 
بخشـی از عملیـات آن انجام شـده و باید ایـن مهم تکمیل 
شـود. نبایـد فراموش کـرد که در شـهرهای کویـری مانند 
کرمـان ایـن گونه اسـت کـه آب گرفتگی انجام می شـود و 
بافاصلـه شـهرداری بـا پمپ آب هـا را تخلیـه می کند، این 
روش مناسـب نیسـت باید هدایت آب های سـطحی مدنظر 
قـرار گیـرد کـه بـا احـداث آبراهـه محقق می شـود. تـا آن 
زمـان، هـر وقت بـاران ببـارد ایـن آب گرفتگی ها را شـاهد 
خواهیـم بـود. ضمـن آن کـه در سـال های تـر سـالی قـرار 

داریـم و میزان بـارش باران افزایـش یافته. 
فعالـی خاطرنشـان کـرد: در سـال های ۹۰ و ۹۱ در بخـش 
صفـه تخـت جمشـید نیـز شـاهد آب گرفتگـی سـطحی 
بودیـم کـه بـا اجـرای نظـام آبراهـه، از جمـع آوری آب هـا 
جلوگیـری و آن را هدایـت کردیـم. ایـن مهـم در کرمـان 
در حـوزه وظایـف شـهرداری اسـت و بـا مسـووالن نیـز به 
تعاماتـی رسـیده ایم. اگـر ریـزش بـاران افزایش یابـد، باید 
سـاماندهی آب های سـطحی به شکل درسـت و فنی انجام 

و جمع آوری شـود. 
او هـم چنیـن با اشـاره بـه وضعیـت میراث فرهنگـی و آثار 
تاریخـی اسـتان کرمان در تعطیاتی که به واسـطه شـیوع 

ویـروس کرونـا شـاهد بودیـم، گفـت: در ایـن ایـام گزارش 
حفاری غیرمجاز نداشـتیم ضمن آن که یادگاری نویسـی یا 
حتـا تخریب آثـار تاریخی کاهش یافته و نداشـتیم. درعین 
حـال کارگاه مرمتی ارگ بم دایر اسـت و بـه کار خود ادامه 
می دهـد امـا هیـچ بازدیـدی بـرای عمـوم نداریـم. درحال 

حاضـر وضعیت ارگ بم نیز مناسـب اسـت.
در  کرمـان هـم چنیـن  و گردشـگری  میـراث  مدیـرکل 
خصـوص خسـارت وارده بـه تاسیسـات گردشـگری بـر اثر 
کنسـلی سـفرهای نـوروزی گفـت: حـدود ۲۱۸ میلیـارد 
تاسیسـات  بـه  اسـفند و فروردیـن  تومـان طـی دو مـاه 
گردشـگری اسـتان خسـارت وارد شـده اسـت و امیدواریم 
بتوانیـم از بسـته حمایتـی دولـت بهره مند شـویم. در حال 
حاضـر نیـز ۹۵ درصـد هتل های اسـتان تعطیل هسـتند و 
تعـداد اندکـی از هتل هـا بـرای خدمـات دهـی به پرسـنل 
مراکـز دولتـی فعـال هسـتند کـه بـا هماهنگی هـای الزم 
انجـام می شـود. باتوجـه بـه آن کـه هیـچ مسـافری نداریم 
بـرای هتل هـا به صرفـه نیسـت کـه فعـال باشـند. در ایـن 
خصـوص نیـز تابـع تصمیمات سـتاد ملـی کرونا هسـتیم.

او ادامـه داد: دو هتـل از هتل هـای کرمـان در اختیـار مرکـز 
بهداشـت و درمـان قـرار دارد و بیمـاران کرونایـی کـه دوره 
نقاهت خود را سـپری می کننـد در این هتل هـا اقامت دارند.

بازدید۱.۷ میلیون گردشگر 
از جاذبه های ایالم

 
عبدالمالـک شـنبه زاده مدیـر کل میـراث  فرهنگـی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی ایـام در سـال ۹۸ تعـداد 
یـک میلیـون و ۷۴3 هـزار و ۵۷۹ گردشـگران و مهمـان 
نـوروزی از اماکـن تاریخـی، تفریحـی و توریسـتی ایـن 

بازدیـد کردند. اسـتان 
وی بـا بیـان ایـن کـه ایـن تعـداد بازدیـد جـدا از آمـار 
بازدیدکننـدگان اماکـن مذهبـی و بقـاع متبرکـه اسـتان 
اسـت، افـزود: آمـار بازدید از اماکن مذهبی اسـتان توسـط 
اوقـاف و امـور خیریـه بـه صـورت جداگانه اعام می شـود.

شـنبه زاده از حضور گردشـگرانی از کشـورهای خارجی و 
بازدیـد آنـان از موزه های اسـتان خبـر داد و افزود: بیشـتر 
گردشـگران خارجـی در نـوروز ۹۸ توسـط شـرکت های 

گردشـگری در قالـب تـور بـه ایـن اسـتان سـفر کرده اند.
شنبه زاده تصریح کرد: در سال ۹۸ آمار بازدید گردشگران 
و مسـافران از موزه های ایام نسـبت به سـال های گذشـته 
افزایـش داشـته و پیشـینه تاریخـی و فرهنگـی، صنایـع 
دسـتی و گردشـگری اسـتان بیش از پیش بـه عاقمندان 

و بازدیـد کنندگان معرفی شـده اسـت.
مدیـرکل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
ایـام عنـوان کـرد: اسـتان ایـام بـا داشـتن یک هـزار و 
۷۰۰ ابنیـه تاریخـی و آثـار طبیعی و تفریحـی که حدود 
۷۵۰ اثـر در فهرسـت آثـار ملی بـه ثبت رسـیده اند یکی 
از مناطـق مسـتعد کشـور بـرای توسـعه گردشـگری و 
جلـب گردشـگران داخلـی و خارجـی بـه ویـژه در ایـام 

نـوروز و فصـل بهار اسـت.
وی ادامـه داد: اسـتان ایـام بـا دو میلیون هکتار گسـتره 
در منطقه کوهسـتانی و مرتفع غرب کشـور واقع شـده و 
بـه سـبب داشـتن طبیعـت بکـر و زیبـا، کوه های سـر به 
فلـک کشـیده و دشـت های سرسـبز بـه عـروس زاگرس 

معروف اسـت.

سفری کوتاه به 
قلعه عباس میرزا

 
قلعـه عبـاس میـرزا بر فـراز کوه های سـنگی قـره داغ 
در روسـتای کردشـت در کنـار جـاده شوسـه خداآفرین و 

جلفا قـرار گرفته اسـت.
قلعـه عبـاس میرزا بـا توجه بـه ارزش و موقعیـت نظامی 
احـداث شـده کـه قلعـه کردشـت نیـز خوانده می شـود. 
بنـای ایـن قلعـه بـه اوایـل اسـام برمی گـردد. ایـن قلعه 
دارای ۶ بـرج نگهبانـی بـه فاصلـه ۱۰۰ متـر از یکدیگـر 

اسـت. بوده 
قلعـه کردشـت در زمـان جنگ های ایـران و روسـیه یکی 
از پایگاه هـای مهـم دفاعـی عبـاس میرزا بـوده و بـه دیوار 

چیـن ارس معروف اسـت.
قلعـه عبـاس میـرزا چنـان کـه از اسـم آن بـر می آیـد در 
زمـان ولیعهدی عباس میرزا سـاخته شـده اسـت سـاخت 
قلعـه از پاییـن کـوه و از میـان باغ هـا با گل رسـی شـروع 
شـده اسـت و هر چـه به دامنـه کوه حرکت کنیـم مصالح 

دیـوار به سـنگ تبدیل شـده اسـت.
همچـون  سـهمگین  و  بلنـد  برج هـای  بـا  قلعـه  دیـوار 
شمشـیری بـر دامنه کـوه نشسـته و آن را دو نیم تقسـیم 
کـرده اسـت. برج هـای قلعـه بـه صـورت دایـره ای و یـا 
مکعبـی شـکل بـوده و ارتفاع آن هـا بیش از ۵ متر اسـت.
ایـن قلعـه بـرای نقـش حفاظتـی و امنیتی سـاخته شـده 
بـوده و به وسـیله ایـن قلعه نگهبانـان کامًا می توانسـتند 
محیـط اطـراف را از بلندی تحت کنترل خویـش در آورند.

هرچنـد قسـمت های پایین به علت این که از گل سـاخته 
شـده اسـت فرسـایش یافتـه وتخریـب شـده ولـی بـا این 
حـال بـا گذشـت بیـش از ۲۵۰ سـال از تاریخ سـاخت آن 

همچنـان پابرجا مانده اسـت.
خوشـبختانه سـازمان میـراث فرهنگـی در جهـت حفـظ 
یادگارهـای بـا ارزش گذشـتگان قدم برداشـته و در جهت 

مرمـت آن برآمده اسـت.
*این قلعه تاریخی رادرفضای مجازی می توانیدببینید

۳۸ هزارمیلیارد ریال اعتبار 
گردشگری را ندادند!

احداث آبراهه، راه نجات بافت تاریخی کرمان از آبگرفتگی
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توافق تهران و دوحه برای 
همکاری های مشترک

 
بـه گزارش پایـگاه اطاع رسـانی وزارت نیـرو، بـه دنبـال 
تعویق نشسـت کمیسـیون مشـترک همکاری هـای اقتصادی 
ایـران و قطـر کـه قـرار بـود فروردین امسـال در شـهر اصفهان 
برگزار شـود، به دلیل شـیوع ویروس کرونا و به منظور استفاده 
از فرصت های زمانی و پیشـبرد و توسـعه هر چه بیشـتر روابط 
فـی مابیـن، نشسـتی ویدیـو کنفرانسـی بـا حضـور "رضـا 
اردکانیـان" وزیـر نیرو به عنـوان رییس ایرانی این کمیسـیون 
و "علـی بـن احمد الکواری" وزیر تجـارت و صنعت قطر برگزار 
و مـوارد مشـترک مورد نظر دو طرف به بحث گذاشـته شـد و 

تصمیم هایـی اتخاذ شـد.
"رضـا اردکانیـان" در ارتباط ویدئوکنفرانسـی بـا رییس قطری 
کمیسـیون مشـترک همکاری هـای اقتصـادی اظهـار داشـت: 
همـه مسـتندات و پیـش نویـس مدارک مـورد نیاز بـرای طرح 
و تصویب در کمیسـیون مشـترک از جانب ایران آماده اسـت و 
ایـن مـوارد با طرف قطری به اشـتراک گذاشـته خواهد شـد تا 
در فرصت قبل از تشـکیل نشسـت کمیسیون مشـترک، موارد 

بـه تاییـد نهایی دو طرف برسـد.
روسـای ایرانـی و قطـری کمیسـیون مشـترک همکاری هـای 
اقتصـادی دو کشـور توافـق کردنـد کـه  در ایـن مـدت از طریق 
و  مـدارک  دربـاره  ویدئوکنفرانسـی  هـای  نشسـت  برگـزاری 
مسـتندات دو کشـور، توافـق حاصـل و این موارد بـرای توافق، به 
بحـث گذاشـته شـود تا به پیشـرفت امور کمـک کنـد. در ادامه، 
وزیر نیرو با ارایه توضیحاتی در خصوص شـرایط کشـور، از ارسال 
دو محمولـه کمک هـای پزشـکی قطـر بـه ایران بـرای مبـارزه با 
کرونـا تشـکر و برای همـکاری دو کشـور در خصـوص تجربیات 
پزشـکی در خصـوص مقابلـه با این بیمـاری اعـام آمادگی کرد.

وزیـر نیـرو هـم چنیـن از هواپیمایـی قطرایرویز کـه کمک های 
بهداشتی سـایر کشـورها و سـازمان های بین المللـی را بـه طـور 

رایـگان بـه ایـران منتقل کـرده اسـت، قدردانـی کرد.
طـرف قطـری ضمن ارائـه توضیحاتی دربـاره شـرایط کرونا در 
ایـن کشـور، اعام آمادگی کـرد همـکاری الزم را در این زمینه 
داشـته باشـد و ابـراز تمایل کـرد از این طریق به توسـعه روابط 

دو کشـور کمک شود.

رشد۷درصدی تولیدات 
صنعتی

 
بـه گـزارش شـاتا؛رضارحمانی وزیـر صنعـت، معـدن و 
تجـارت گفت: حجـم صادرات و واردات کشـور در سـال ۹۸ به 
بیش از ۱۶۹ میلیون تن رسـیده اسـت و میزان صادرات کشور 
نسـبت به مـدت مشـابه در سـال ۹۷، افزایـش ۱۴ درصدی را 

تجربـه کرده اسـت.
رحمانـی گفـت: بـا تحلیـل انجـام شـده روی نـوع کاالهـای 
صادراتـی کشـور در سـال ۹۸، در سـال ۹۹ و بـا اولویت جهش 
تولیـد، توسـعه صـادرات محصـوالت دانـش بنیـان و کاالهای 
دارای ارزش افـزوده باالتـر مورد توجه ویژه  قـرار  خواهد  گرفت.

وی ادامـه داد: از ابتـدای امسـال با وجـود محدودیت های طرح 
فاصلـه گـذاری اجتماعـی، بـا دسـتور صریـح دکتـر روحانـی، 
رئیس جمهـور محتـرم، بخـش تولیـد بـه خصـوص در زمینـه 
کاالهـای ضـروری و اقـام بهداشـتی بـا همتـی مضاعـف و 
روحیه ایـی جهادی در حال فعالیت اسـت؛ ایـن رویکرد فرصت 
خوبـی را فرآهـم نمـوده تـا در صـورت توقف هر چه سـریع تر 
شـیوع کرونـا در کشـور، بتوانیم این تهدید بـزرگ جهانی را به 
فرصتـی مغتنـم بـرای جهش تولیـد و ایجـاد بازارهـای جدید 
صادراتـی تبدیـل کنیم. وزیـر صنعت، معدن و تجـارت تصریح 
کـرد: نتایـج اقدامـات در سـال "رونـق تولیـد" نشـان می دهد 
کـه کشـور از ظرفیت های فوق العـاده ای برای توسـعه برخوردار 
اسـت و بایـد همـه ظرفیت هـای بالقوه موجـود را بـا همکاری 
و همراهـی یکدیگـر بالفعـل کنیـم. رحمانـی با اشـاره بـه آمار 
منتشـره از سـوی بانـک مرکـزی جمهـوری اسـامی مبنی بر 
رشـد ۷ درصدی تولیدات صنعتی کشـور در 3 ماهه سوم سال 
۹۸، گفـت: رکـورد زدنـی صـادرات غیر نفتـی و افزایش حجم 
تجـارت کشـور به ۸۵ میلیارد دالر، افزایشـی بـودن بیش از دو 
سـوم تولیدات منتخب کاالیی در سـال گذشـته، افزایش چند 
برابـری تولیـدات اقـام بهداشـتی فقط در طـول یک مـاه و...، 
مؤیـد ظرفیت هـای بی نظیر کشـور در حوزه تولیـد و تجارت و 

امـکان تحقـق حداکثری اهـداف "جهش تولید" اسـت.
وی اضافـه کـرد: نکتـه اساسـی و مهـم در روند واردات کشـور 
در سـال ۹۸، مبنـا بـودن واردات کاالهـای اساسـی، کاالهـای 
واسـطه ای، ماشـین آالت و تجهیـزات صنعتـی بوده اسـت که 
حجـم اصلـی واردات را شـامل شـده و ورود کاالهـای مصرفی 
کاهـش محسوسـی داشـته و عمـوم نیازهـای کشـور از محل 

تولیـدات داخلـی تامین شـده اسـت.

در بحبوحه بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا 
گزارش  پول  بین المللی  صندوق  جهان،  نقاط  اقصی  در 
جدید چشم انداز اقتصادی جهان را منتشر و پیش بینی 
قبلی خود از نرخ رشد اقتصادی کشورهای مختلف جهان 

را به میزان قابل توجهی تعدیل کرد.
صندوق بین المللی پول در میانه ماه آوریل )اواخر فروردین( 
جدیدترین گزارش خود از چشم انداز اقتصادی جهان را 
در شرایطی منتشر کرده است که بحران کرونا بر اقتصاد 
جهانی سایه افکنده و فعالیت های اقتصادی در بسیاری از 

کشورهای جهان دچار اختال جدی شده است.
در گزارش جدید صندوق بین المللی پول پیش بینی نرخ 
رشد اقتصادی جمهوری اسامی ایران در مقایسه با گزارش 
قبلی به میزان چشمگیری تعدیل شده است؛ اتفاقی که 
البته برای اکثریت قریب به اتفاق کشورهای عضو صندوق 
اعم از کشورهای توسعه یافته، درحال توسعه و اقتصادهای 

نوظهور نیز رخ داده است.
صندوق بین المللی پول در گزارش قبلی خود پیش بینی 
کرده بود که روند نزولی اقتصاد ایران - که در سال های 
آمریکا  تأثیر تحریم های یکجانبه  ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ تحت 
در  بود-  کرده  تجربه  را  قابل توجهی  نسبتاً  منفی  رشد 
سال ۲۰۲۰ متوقف خواهد شد. اما اکنون با توجه به این 
که اقتصاد ایران نیز مانند اقتصاد سایر کشورهای جهان 
دچار اختاالت ناشی از شیوع ویروس کرونا شده، صندوق 
بین المللی پول در گزارش جدید خود نرخ رشد اقتصادی 
ایران در سال ۲۰۲۰ را منفی ۶ درصد پیش بینی کرده 
است. البته پیش بینی دیگر صندوق بین المللی پول این 
است که اقتصاد ایران در سال آینده میادی 3.۱ درصد 

رشد خواهد داشت.
اقتصاد ایران که در سال ۲۰۱۹ از لحاظ شاخص های کان 
اقتصادی سال موفقی را سپری نکرده بود، در سال های 
صندوق  جدید  گزارش  اساس  بر  نیز   ۲۰۲۱ و   ۲۰۲۰
بین المللی پول شرایط دشواری را پیش رو خواهد داشت. 
جاری  سال  در  ایران  تورم  نرخ  پول  بین المللی  صندوق 
و سال آینده میادی را به ترتیب 3۴.۲ و 33.۵ درصد 
با  مقایسه  در  اگرچه  که  ارقامی  است؛  کرده  پیش بینی 
محسوسی  کاهش  سال ۲۰۱۹  در  درصدی  تورم ۴۱.۱ 
نشان می دهند اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله 
زیادی دارند. بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، 
نرخ بیکاری در ایران در سال جاری و سال آینده میادی 
روندی صعودی را خواهد پیمود و به ترتیب به ۱۶.3 و 
۱۶.۷ درصد خواهد رسید. برآورد اولیه صندوق بین المللی 
پول حاکی از این است که در سال ۲۰۱۹ نرخ بیکاری 
این، صندوق  بر  بوده است. عاوه  ایران ۱۶.۱ درصد  در 
بین المللی پول کسری حساب جاری ایران در سال جاری 
میادی را معادل ۴.۱ درصد تولید ناخالص داخلی کشور 
پیش بینی کرده است که این رقم در سال آینده میادی 
احتماالً به 3.۴ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. 
کسری حساب جاری ایران در سال گذشته میادی تنها 
۰.۱ تولید ناخالص داخلی کشور بوده و به طور کلی طی 

دهه های اخیر نیز ایران به ندرت با کسری حساب جاری 
مواجه بوده است.

)بر  دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی 
پول(  بین المللی  صندوق  منطقه ای  طبقه بندی  اساس 
دارند. صندوق  را  انتظار سال سختی  ایران  نیز همچون 
بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده و 
واردکننده نفت در این منطقه را برای سال جای میادی 
به ترتیب منفی ۲.۸ درصد و منفی ۰.۸ درصد پیش بینی 
کرده است. در واقع کشورهای نفت خیز منطقه عاوه بر 
مشکات اقتصادی مستقیم ناشی از شیوع کرونا، از کاهش 
قیمت جهانی نفت - که البته یکی از عوامل آن کاهش 
تقاضای جهانی نفت به دلیل بحران کرونا است- نیز متضرر 
خواهند شد. کمتر از سه ماه قبل وقتی صندوق بین المللی 
پول اولین گزارش چشم انداز اقتصادی جهان را در سال 
جدید منتشر کرد، فاز نخست توافق تجاری بین آمریکا 
احتمال  بود،  رسیده  کشور  دو  سران  امضای  به  و چین 
برگزیت بدون توافق )برگزیت سخت( به میزان چشمگیری 
کاهش یافته بود و حمایت بانک های مرکزی در اقتصادهای 

مهم جهان از رشد اقتصادی در قالب اتخاذ سیاست های 
پولی متناسب با شرایط موجود ادامه داشت. در آن زمان 
صندوق بین المللی پول اعام کرد که با توجه به تحوالت 
جدید، نشانه هایی مبنی بر این که اقتصاد جهانی حداقل 
به طور موقت به ثبات رسیده و با نرخی ولو پایین تر از قبل 

به رشد خود ادامه می دهد را می توان مشاهده کرد.
اما اکنون شرایط اقتصاد جهانی به حدی تحت تأثیر بحران 
کرونا قرار گرفته است که صندوق بین المللی پول مجبور به 
تعدیل بیش از ۶ درصدی پیش بینی خود از نرخ رشد تولید 
ناخالص جهان شده است. صندوق بین المللی پول که در 
گزارش قبلی نرخ رشد تولید ناخالص جهان در سال ۲۰۲۰ 
را 3.3 درصد پیش بینی کرده بود، در گزارش جدید خود 
این رقم را به منفی 3 درصد تعدیل کرده است. بر اساس 
اقتصادهای پیشرفته جهان در سال جاری  این گزارش، 
به طور متوسط ۶.۱ درصد کوچکتر خواهند شد و متوسط 
نرخ رشد اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه نیز منفی ۱ 

درصد خواهد بود.
منبع: اتاق ایران

لیزینـگ گردشـگری در سـال   ۱3۷۹  بـا نـام لیزینگ 
"شـید" بـه ثبـت رسـید و در سـال ۱3۹۸ تحـت عنوان 
"لیزینـگ گردشـگری" تغییر نام یافت. شـرکت لیزینگ 
گردشـگری )سـهامی خاص( در حال حاضر تحت نظارت 
بانـک مرکـزی و با مجوز ایـن بانک فعالیـت می کند. این 
شـرکت از شـرکت های گـروه مالـی گردشـگری اسـت و 
سـهامداران عمـده آن را "بانـک گردشـگری" و "گـروه 
سـرمایه گـذاری میـراث فرهنگـی و گردشـگری ایـران" 

)سـمگا( تشـکیل می دهند.
بـه ۱۸۰  از ۶۰ میلیـارد ریـال  اولیـه شـرکت  سـرمایه 
میلیـارد ریـال افزایـش یافتـه و در حـال حاضـر مقدمات 
افزایـش سـرمایه بـه ۵۰۰ میلیـارد ریـال نیـز فراهـم و 

سـرمایه مذکـور واریـز  و در مرحلـه ثبـت قـرار دارد.
حسـن کدخـدا مدیـر عامـل لیزینـگ گردشـگری اعام 
کـرد: افزایـش سـرمایه از ۵۰۰ میلیـارد ریـال بـه 3۰۰۰ 
میلیـارد ریـال به تصویب هیات مدیره رسـیده و به زودی 

بـه تصویـب مجمع فـوق العـاده خواهد رسـید.
بـه گـزارش روابط عمومی گروه مالی گردشـگری، کدخدا 
گفـت: امـروزه بانک هـا بـه تنهایـی تـوان تامیـن مالـی 
و کمـک بـه تولیـد را ندارنـد، لـذا شـرکت های لیزینـگ 
می تواننـد در ایـن حوزه بـه عنوان بـازوی کمکی فعالیت 

داشـته و نقـش بسـزایی در تولید ایفـا کنند.
وی حـوزه فعالیـت ایـن شـرکت را طبـق مقـررات بانـک 
مرکـزی، تامیـن مالی مشـتری از طریق تهیـه کاال اعم از 
منقـول و غیرمنقـول و واگـذاری آن به مشـتری صرفا در 
قالـب عقـود اجـاره به شـرکت تملیک یا فروش اقسـاطی 
در چارچـوب قانـون عملیـات بانکی بـدون ربا ذکـر کرد.

جملـه  از  داد:  ادامـه  گردشـگری  لیزینـگ  مدیرعامـل 
برنامه هـای سـال ۹۹ شـرکت، تامیـن مالـی بـرای خرید 
کشـاورزی،  ادوات  معدنـی،  تجهیـزات  و  آالت  ماشـین 
ماشـین آالت و تاسیسـات صنعتـی، تجهیـزات پزشـکی، 
تجهیـزات  و  لـوازم  آزمایشـگاهی،  و  دندانپزشـکی 
سـاختمانی، لوازم خانگـی بادوام و تجهیـزات کامپیوتری 

و ارتباطـی اسـت.
وی افـزود: هم چنین تامین مالی بـرای خرید خودروهای 
ایرانی و خارجی صفر و کارکرده، سـبک، سـنگین و نیمه 
سـنگین،  تاسیسـات مـواد غذایـی، تجهیـز دفاتـر اداری، 
مطب پزشـکان ، دفاتر کار حسـابداران رسمی، تسهیات 
خریـد دفاتر اداری  و تجاری بخشـی دیگـر از برنامه های 

آتی شـرکت در سـال ۹۹ است.
کدخـدا گفـت: از برنامـه هـای راهبـردی شـرکت، بهـره 
گیـری از بـازار پـول و سـرمایه درجهـت تامیـن منابـع 

بهینـه، بهبود مسـتمر نظـام اعتبار سـنجی، افزایش بهره 
وری سـازمانی، توسـعه آمـوزش، ارتقـاء تعهـد سـازمانی، 
وفـاداری کارکنـان، توسـعه زیرسـاخت های سیسـتمی، 
مشـتریان،  بـه  خدمـات  بهتریـن  ارائـه  و  الکترونیکـی 

حداکثرسـازی منافـع و رضایـت ذینفعـان اسـت.
وی بیـان کـرد: توسـعه زنجیـره ارزشـی لیزینـگ و ارائـه 
خدمات متنوع، گسـترش سـهم بـازار در صنعـت، تامین 
سـود پایدار و مسـتمر و هم چنین ورود شـرکت بـه بازار 
سـرمایه و قـرار گرفتـن در زمـره شـرکت سـهامی عـام 
سـازمان بـورس و اوراق بهـادار، در زمـره اهـداف کان 

شـرکت می باشـد.
وی اظهـار امیدواری کرد این شـرکت بـا برنامه ریزی های 
صـورت گرفتـه و تکمیـل نیروی انسـانی در سـال جاری 
بتوانـد از منظـر سـودآوری، سـهم بـازار و افزایـش ثروت 

سـهامداران جهش قابل توجهی داشـته باشـد.
مدیرعامل شـرکت لیزینگ گردشـگری گفت: این شرکت 
تصمیـم دارد با ترمیـم زیرسـاخت های الکترونیکی خود، 
مراجعـه مشـتریان بـه شـرکت را  بـه حداقـل رسـانده 
و بـا فراهـم شـدن شـرایط در آینـده، بـدون مراجعـه 
حضوری مشـتری و صرفا از طریـق ابزارهای الکترونیکی، 

ارتباط هـای مشـتری و شـرکت را برقـرار کنـد.

تعدیل پیش بینی نرخ رشد اقتصادی ایران و جهان 

افزایش سرمایه در لیزینگ گردشگری
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ــهر ــه ش کاف
ــانه ها ــات و رس حمید مزرعهتبلیغ

ــاهی ــا علمش بخــش هفدهــمغالمرض

بـرای فهـم ایـن موضـوع، بـر ایـده ی معرفـت فـرد از بخش هشتم
موقعیـت خـودش تمرکـز کنیـم، موقعیـت اصطاحـی 
اسـت کـه دو روی دارد، یکی فیزیکـی و دیگری اخاقی 
کـه می تـوان هـم از موقعیـت فیزیکـی فـرد در مـکان 
صحبـت کـرد و هـم از موقعیـت اخاقـی او در جامعـه، 
یعنـی از جایـگاه و تکالیف او. موقعیت مسـتلزم سـاختار 
اسـت. در جهـان یونانـی دسـت کـم مسـتلزم سلسـله 
یونـان  در  می کنیـم  فـرض  رو  ایـن  از  اسـت.  مراتـب 
قـرن پنجـم پیـش از میـاد شـهروند آزاد آتن هسـتیم. 
طبقـه بـاال سـری ما مهتـران، شـهروند و باالتـر از آن ها 
نیـز خدایـان. در سـطح خـود مـا افـراد آزاد دیگـری نیز 
وجـود دارنـد و در سـطح پاییـن تـر از زنـان و کـودکان 
و بنـدگان قـرار دارنـد. هـر کـدام از ایـن نسـبت های 
مربـوط بـه موقعیت، مشـخص کننـده ی نـوع معینی از 
رفتارهـای شایسـته و در خـور آن اسـت. اگر مـن با یک 
بنـده بـه همان نحـوی رفتـار کنم کـه با یـک حکمران 
رفتـار می کنـم، آن گاه بـه درسـتی نفهمیـده ام که یک 

حکمـران یـا یـک بنده چیسـت. 
بنابرایـن، معرفـت مناسـب از سرشـت موجوداتـی کـه 
فـرد در میانـه ی آن هاسـت مشـخص کننـده ی رفتـار 
درخـور او بـا آن موجـودات اسـت. امـا صـرف دانسـتن 
ایـن، بـه قولـی، آداب معاشـرت چیـزی اسـت کمتـر از 
حـد معرفـت فـرد نسـبت به ایـن کـه در میانـه ی آنچه 
هسـت، و چـه می خواهـد. عقیـده ی نهفتـه در پس این 
اظهـار آن اسـت که جوامع سـنتی، همان طـور که هگل 
اشـاره می کنـد، جوامعـی ارگانیک بوده اسـت و درسـت 
همـان گونـه که سرشـت و مقصـود هـر ارگان از بدن به 
واسـطه ی نقـش آن در کمـک به بهزیسـتی کلیت بدن 
مشـخص می شـود، بـه همین ترتیـب نیـز در جامعه ی 
ارگانیـک، سرشـت و مقصـود افـراد به واسـطه ی سـهم 
شـأن در بهزیسـتی کل جامعه مشخص می شـود. روایت 
کاسـیک از یـک جامعه ی ارگانیک، جمهـوری افاتون 
اسـت. در جمهـوری افاتـون فقـط سـه طبقـه وجـود 
دارد: حکمرانانـی کـه فیلسـوفانه تعلیـم دیده انـد، طبقه 

متوسـط نظامـی و اجرایـی و طبقـه ی مولـد اقتصادی، 
یعنـی بازرگانـان و صنعـت گـران کـه قاعـده ی عریـض 

هـرم اجتماعـی را شـکل می دهنـد.
عدالـت در دولـت عبارتنـد از ایـن کـه هـر کسـی بـه 
بـرای اش  خـودش  ی  طبقـه  کـه  خـودش،  ماموریـت 
مقـرر می کند، بچسـبد و تاشـی برای غصـب مأموریت 
طبقـه ی دیگـر نکنـد. به عبـارت دیگر، وظیفـه و معنای 
زندگـی یـک فـرد بـه واسـطه ی موقعیـت او در سلسـله 

مراتـب اجتماعـی مشـخص می شـود.
اکنـون بایـد روشـن شـده باشـد جهانـی که توسـط اثر 
هنـری شـعری بنا نهـاده می شـود یا گشـوده می شـود، 
همـان جوهـر اخاقـی هـگل اسـت. تقریبـا بـه یقیـن 
می تـوان گفـت کـه وقتـی هایدگـر از جهانـی سـخن 
می گویـد کـه مشـخص کننـده ی تصمیم هـای سـاده 
اسـت،  تاریخـی  ملـت  یـک  سرنوشـت  در  ضـروری  و 

می خواهـد بحـث هـگل از تـراژدی را بـه یاد ما بیـاورد.  
بـه بیـان دقیـق تر، جهـان هایدگـر تفکر از خـال تلقی 
هـگل و تعمیـق آن اسـت، زیرا، در حالی کـه هگل قوای 
اخاقـی بنیادیـن را طـوری در نظـر می گیـرد که گویی 
آن هـا ارزش های رها و شـناوری بوده اند. هایدگر نشـان 
می دهـد کـه این قوای اخاقـی بنیادین به طـور جدایی 

ناپذیـری بـه انتولـوژی گـره خورده اند.
ِدیـن هایدگـر بـه هـگل بـاز هـم در اظهاراتـی قابـل اما 
حسـاس ابـراز شـده اسـت، اظهاراتـی کـه راجع بـه فرم 
و محتـوای تـراژدی یونانـی در منشـأ اثـر هنـری بیـان 
می شـود. او مـی نویسـد کـه؛ وقتـی یـک تـراژدی در 

فسـتیوال مقـدس یونانیـان بـه نمایـش در می آیـد...
بـه عبـارت دیگـر، تـراژدی یونانـی همان تصـادم هگلی 
میـان قـوای بنیادینـی اسـت کـه بـه جوهـر اخاقـی 
تعلـق دارنـد و البتـه گرچـه روایـت اسـطوره ای کامـل 
بـرای ملـت آشناسـت، امـا فیگورهـا به گونـه ای خصلت 
نمایـی می شـوند کـه از طریـق درام در فراینـد تصمیـم 
سـازی می مانیـم و بـرای یافتـن راه مـان بـه سـمت یک 
آشـتی هگلی به سـوی پیشـرفت روشـنی بخـش جوهر 

اخاقـی، مسـیرمان راادامـه مـی دهیم.
مـن پیش تـر نشـان دادم در نظر هگل آن منزلـگاه اولیه 
و معمـول کـه آشـتی در آن روی می دهـد، قلب و اذهان 
مخاطبـان اسـت. بدیـن قـرار، مخاطبان بخـش ضروری 
فراینـدی هسـتند کـه همـان اثـر هنـری نبایـد صرفـا 
جهانی بگشـاید، بلکـه باید آن را برای مخاطب بگشـاید، 

بـرای ملت. یعنی 
یـک اثـر هنری بـزرگ بایـد نگهبانانی داشـته باشـد که 
در درون گشـودگی موجـودات، کـه در اثـر هنـری رخ 
اثر گـذار  بایـد  هنـری  اثـر  یـک  ایسـتاده اند.  می دهـد، 
باشـد، تاثیـر داشـته باشـد. بـه عـاوه بـرای آن که یک 
اثـر هنـری عظیـم باشـد، نگهبانـان اثـر بایـد نـه افـراد 
منـزوی بلکـه کل یـک ملـت باشـند. هرگاه هنـر عظیم 
روی می دهـد، تاریـخ یـا آغـاز می شـود یـا دوباره از سـر 

گرفتـه می شـود. )ادامـه دارد(

فلسفه و تراژدی )مارتین هایدگر (

لحظاتی با شعر به انتخاب نیما موسوی

"شیون فومنی"

اگر تو آمده بودی بهار می آمد 
بهار با همه ی برگ و بار می آمد 

گلوی زمزمه تَر می شد از ترانه ی رود 
ُّمی به لِب جویبار می آمد  تََرن

سپیده ای که پُر از پلِک باز پنجره هاست 
به صبح آیینه ها بی غبار می آمد 

به من که هیچ ... به چشم کبوِد منتظران 
سواِد سایه ی آن تک سوار می آمد 

شکوفه بود و شکفتن به بانگ نوشانوش 
دوباره آن عسلی روزگار می آمد 

زمان به کاِم دِل سرخ وشان میان می بست 
زمانه با دل عاشق کنار می آمد 

به شادِی رِخ ُگل جامه ی سیاه دگر 
کجا به چلچله ی سوگوار می آمد 

پیاله وار شب و روِز تردماغی را 
دل شکسته ی ما هم به کارمی آمد 

به چادری که زمین از بهانه می گسترد 
نبات بارِش توت از سه تار می آمد 

درخت مصرع سبزی بلندباال بود 
به شعِر قُمرِی صحرا تبار می آمد 

ِهزار شاخه غزل چون انار ُگل می کرد 
به َهمُسرایِی شیون َهزار می آمد

"شاه نعمت اهلل ولی"

رند مستی جو دمی با او برآ
از در میخانه ما خوش درآ

مجلس ما را غنیمت می شمر
زان که این جا خوشتر از هر دو سرا

جام می بستان و مستانه بنوش
قول ما می گو، سرودی می سرا
خوش خراباتی و خم می سبیل

ما چنین مست و تو مخموری چرا
آب چشم ما روان بر روی ما است

باز می گویند با هم ماجرا
ماه من امشب برآمد خوش خوشی

تو بیا تا روز امشب خوش برآ
نعمت دنیی و عقبی آن تو
نعمت اهلل از همه عالم مرا

"شیخ بهایی"

بگذر ز علم رسمی، که تمام قیل و قال است
من و درِس عشق ای دل ،که تمام وجد و حال است

ز مراحم الهی، نتوان برید امید
مشنو حدیث زاهد، که شنیدنش وبال است

طمع وصال، گفتی که به کیش ما حرام است
تو بگو که خون عاشق، به کدام دین حالل است؟

به جواب دردمندان، بگشا لب ای شکرخا!
به کرشمه کن حواله، که جواب صد سوال است

غم هجر را بهائی، به تو ای بت ستمگر
به زبان حال گوید که زبان قال الل است

"شیخ محمود شبستری" 
)کنزالحقایق(

چه نیکو گفت آن پیر سخندان
بدان عامی سرگردان و حیران

که صوفی و امام و شیخ و زاهد
سه ماهه دار و قرآن خوان  و عابد

مرقع پوش و صاحب تاج و کشکول
میان مردمان گردیده مقبول

خطیب و واعظ و مفتی و قاضی
مدبر بر وقوف حال و ماضی

همه گشتی و شد کارت به سامان
کنون وقت ست اگر گردی مسلمان

مسلمانی ورای این مقام است
بگویم با تو رمزی کان کدام است

به کس مپسند آنچت نیست درخور
مسلمانی همین است ای برادر

ولی ایمان ورای این و آن ست
که ایمان علم خاص الخاص جان ست

چو یشناسی یقین تو این معانی
حقیقت سر ایمان را بدانی

"عرفی شیرازی"

می کش و مست عشوه کن، نرگس می پرست را
میکده ی کرشمه کن، گوشه ی چشم مست را

آمده فوج تازه ای ، جمله شهادت آرزو
خیز و شراب و دشنه ده ،غمزه ی تیز مست را

خیز و سماع شوق کن، چند به حکم عافیت
در شکنی به گوش دل، زمزمه ی الست را

زلف شکن فروش را ، بر دل من متاع کش
یاد زمانه ده ز نو، قاعده ی شکست را

گرم زیارت حرم، گشت ز بی خودی ، ولی
یا صنم است بر زبان،  عرفی بت پرست را

در مبحـث قبـل، دربـاره تبلیغـات بانک ها مـواردی را 
بـه نظـر خواننـدگان رسـاندیم اکنون بـه دنبالـه آن توجه 

فرمایید.
در ارتبـاط باشـیوه آگهی بانک هـا در مطبوعات، هم چنین 
توجـه بـه زمانبنـدی درج آگهی هـای روزنامـه ای از نکات 
ظریـف و مهمـی اسـت که می بایسـت مدنظر قـرار گرفته 
باشـد. ایـن موضـوع بـدان معنی اسـت کـه این رسـانه در 
کنـار سـایر رسـانه ها و بـا در نظـر گرفتـن مخاطبـان هـر 
کـدام، در مجموعـه ای دیـده شـود کـه همزمـان توانایـی 
جـذب حداکثـر مخاطبـان را داشـته باشـد ، بـه نوعی که 
بـا بررسـی دقیـق هـر رسـانه و تجربیـات گذشـته ارزش 
مجموعـه را بـاال بـرده و در نهایـت منجر بـه ارزش افزوده 
شـود. فرآینـدی کـه بانک هـای دولتـی و خصوصـی، بـا 
همراهـی تیـزر و بیلبـورد، اذهـان را به سـوی خـود جلب 
کـرده و بـا بهره بـرداری مناسـب از امکانات رسـانه، زمینه 
را بـرای معرفـی محصـول و خدمت خود فراهـم می کنند.

در مقابـل، شـاهد درج آگهی هایی هم هسـتیم که فضای 
آن هـا بـا فضای یـک پوسـتر برابر فـرض شـده و حتی در 
برخـی نمونه هـا یک شـرکت وابسـته به یک بانک، شـاهد 
تمامـی عناصـر دو پوسـتر در کنار هم هسـتیم! در این جا 
نـه تنهـا اصـل پیـام بـه واسـطه کثـرت تصاویـر، کوچک 
شـدن متـن، بیش از ظرفیـت خواندن در صفحـه روزنامه، 
افت کیفی چاپ نسـبت به پوسـتر و...از دسـت رفته، بلکه 
عوامـل ترغیـب کننـده آن نیـز از چشـم خواننـده مغفول 
مانـده و اصـوال ارائـه ایـن حجـم اطاعـات در یـک آگهی 

روزنامـه خـود یک عامـل بازدارنده اسـت.
یکـی از نـکات قابـل توجـه در آگهـی هـا، تکـرار بیـش از 
حـد آرم، نـام بانـک، نشـانه هـای تصویـری آن یـا تکـرار 
شـعار بانـک در یـک آگهـی اسـت، کـه نـه تنهـا بیانگـر 
وفـاداری دسـت انـدرکاران تهیـه آگهی به سـازمان متبوع 
نمـی باشـد، بلکه نشـان از ناپختگـی در این عرصه اسـت. 
خوشـبختانه توجـه بـه مبحـث هویت بصـری، بـه تدریج 
جـای خـود را در آگهی هـا یافتـه و توجه بانک هـا را بدین 
مقولـه کـه سـال ها اسـت در عرصه هـای جهانـی بدیهـی 
تلقـی شـده، بـاز می نمایـد. ایـن هویـت دیـداری شـامل 
اجزایـی از قبیـل رنـگ، تصویـر، فونـت، جانمایی هـا و....

فـرم و کادر می باشـد. لکـن درک نادرسـت از ایـن مهـم 
ماننـد جا نمایی نامناسـب آرم، شـعار و عـدم ارائه رفرنس 
)سـابقه( در برخـی از آگهی ها، همگـی موجب عدم توجه 
و ترغیـب خواننـده روزنامـه بـه مطالعـه مندرجـات یـک 
آگهـی می شـود، همـو کـه هدف محسـوب شـده و حیات 
سـازمان وابسـته بـه جلـب نظـر اوسـت. همچنان کـه در 
گذشـته ذکـر شـد، اسـتخراج یـک ایـده و تبدیـل آن بـه 
طـرح، در واقـع بـا اسـتفاده از روش های خـاق، در زمان 
مناسـب نتیجـه بخش اسـت. خوشـبختانه بنا بـه دالیلی، 
تیزرهـای  بـه  نسـبت  روزنامـه ای  آگهی هـای  مقولـه  در 
تلویزیونـی، تقلیـد و کپـی بـرداری کمتر به چشـم خورده 
یـا محدود اسـت. امـا عدم آشـنایی با کارکردهـای روزنامه 
قبـال دیگـر رسـانه ها،  و ویژگی هـای آگهـی در آن، در 
درج آگهی هـا را در حـد انجـام وظیفـه تنـزل داده و کمتر 
هدفمنـد و برنامـه ریـزی می نمایـد. در این بیـن عاوه بر 
شـکل ظاهـری طرح، گزینش ابعاد متناسـب بـا موضوع و 
نیـز صفحه مناسـب، از دیگـر ظرایف درج آگهی اسـت که 
بـا بررسـی به عمـل آمده، ضعف هـای بـارزی در این نقطه 
بـه چشـم می خـورد. صـرف محـدود دیـدن ایـن عرصـه، 
بـه طراحـی و درج آگهـی، بـا اولویـت کاهـش هزینه های 
تولیـد و انتشـار، بـدون توجـه دقیـق بـه ایـن نکات یـا از 
سـاده انـگاری و نا آشـنایی بـا امر مهمی چـون تبلیغات و 
تاثیـر آن ریشـه گرفتـه یـا از عدم توجـه کافی بـه اهداف 
و بودجـه اختصـاص یافتـه اسـت. یـادآور می شـود کـه از 
منظـر مورد بحـث، از میان برداشـتن یا اصـاح هر عاملی 
کـه موجب تحمیـل هزینه هـای غیرضروری می شـود، بی 
آن کـه آسـیبی بـه کارکردهای اصلی و اساسـی سیسـتم 
وارد آیـد، یکـی از اهـداف اسـت. بنابراین بازنگـری در این 
مقولـه بـرای بانک هـا ضـروری می نمایـد .عاوه بر شـکل 
ظاهـری طـرح، عناویـن جـذاب، بـا اسـتفاده از عناصـر 
بصـری، می توانـد در برجسـته کـردن یـک آگهـی بانـک 
نسـبت بـه آگهی هـای مشـابه و در میـان سـایر مطالـب 
منـدرج در روزنامـه، موثر باشـد. در همین رابطه اسـتفاده 
از عبارت هـای صادقانـه، واقعـی و اعتمـاد برانگیـز کارکرد 

اثرگـذاری داشـته و مخاطـب را جلـب خواهنـد نمود. 
ادامه مطلب در شماره بعد
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شماره 121 --- جدول و سودوکو ---

حکایت
روزی شـاه عبـاس بـه همراه وزیرش شـیخ بهایـی و چند 

تـن از فرماندهـان به شـکار می روند.
در بیـن راه، شـاه عباس بـه شـیخ بهایـی گفـت: یاشـیخ! 
نقـل، داسـتان، یـا پندی بگو کـه این فرماندهـان که با ما 

آمـده انـد درس بگیرند!
شیخ گفت: این سه تپه خاک را می بینید؟

گفتند؛ بله
شـیخ گفت:خاک آن تپه اولی بر سـر کسـی که راز دلش 

را به هر کسـی بگوید، حتی به همسـرش!
سپس گفت: آن تپه وسطی را می بینید؟

گفتنـد؛ بلـه، شـیخ گفـت خـاک آن تپـه بر سـر کسـی 
کـه بـه آدم بـی اصـل و نسـب و بی نـام و نشـان خدمت 

می کنـد.
را  سـومی  )آخـری(  تپـه  آن  گفـت:  شـیخ  سـرانجام 

؟ می بینـی
گفتند؛ بله

شـیخ گفـت: خاک آن تپه بر سـر کسـی که خـود تاش 
نمی کنـد و بزرگترهـا دائـم بـه او خدمت می کنند

شـاعباس گفـت: آن دو مـورد اول بمانـد، اما بند سـوم به 
مـن خطـاب شـده؟! چه بـدی به شـما کردم؟

شـیخ گفـت: اگـر صبـر کنیـد جـواب هـر سـه را یکجـا 
داد! خواهـم 

مدتی گذشـت، شـاعباس آهوی بسـیار زیبایی داشت و با 
اسـبش دور آهـو می دوید و سـرگرم می شـد، بـرای این 

آهـو هـر روز وقت کافی می گذاشـت.
تـا ایـن کـه روزی شـیخ بهایـی آهوی شـاه عبـاس را در 
جایـی مخفـی می کند و گوسـفندی را سـر می بـرد و در 
کیسـه ای گذاشـته و به خانه می برد. همسـر شـیخ بهایی 
با دیدن کیسـه خـون آلود جویـای محتوای آن می شـود 
کـه شـیخ در جـواب مـی گویـد ایـن آهـوی شـاه عباس 

اسـت که کشـته ام.
همسرشـیخ بهایـی شـیون کنـان بـر سـر خود مـی زند 
و بـا لحنـی تند مـی گوید:متوجه هسـتی چـکاری انجام 
داده ای؟ شـاه عبـاس اگـر متوجه شـود گردنـت را خواهد 

زد، دلیـل ایـن کارت چـی بوده؟
شـیخ مـی گوید؛ من وزیر شـاه عباس هسـتم امـا او اصًا 
بـه مـن و خدمـات مـن توجه نمـی کند و بیشـتر وقتش 
را بـا ایـن آهـو سـپری می کنـد، از ناراحتـی ایـن کار را 
انجـام دادم و قـرار نیسـت کسـی بفهمـد! فقـط مـن وتو 
مـی دانیـم آن را درگوشـه حیاط خاک می کنیم وکسـی 
هـم متوجـه نمی شـود ممکـن اسـت ، رفتـار شـاه با من 

بهتر شـود.
خبـر گـم شـدن آهو به گـوش شـاه عباس می رسـد، وی 
عـده ای را مأموریافتـن آهـو در شـهر و بیابـان می کند اما 

هیـچ خبری از آهو نیسـت.
شـاه عبـاس هـزار سـکه طـا بـرای یافتـن آهـو جایـزه 
تعییـن می کنـد، خبـر هزار سـکه بـه گوش همسرشـیخ 

بهایـی می رسـد و بی وقفـه بـه دربار شـاه مـی رود تا خبر 
کشـته شـدن آهـو را بدهـد و هـزار سـکه جایـزه اش را 

کند. دریافـت 
شـاه عبـاس با شـنیدن این خبر شـیخ را احضـار می کند 
تـا دلیـل ایـن کارش را بگوید؟ شـاه عباس فریـاد می زند 
و  تـو  بـدی و چـه کوتاهـی در حـق  شـیخ مـن چـه 

خانـواده ات کـرده ام کـه جوابـش ایـن باشـد ؟
شـیخ گفـت اعلیحضـرت از آن جایـی کـه من وزیر شـما 
بـودم، امـا هیچ وقت به مـن توجه نکردید و بیشـتر وقت 
خـود  را بـا بـازی کردن با آهـو می گذراندیـد و من هم از 

سـر حسـادت آهو را دزدیده و سـر بریدم.
 شـاه عبـاس عصبانـی شـد و جـاد را خبـر کـرد و به او 
گفـت سـزای اعمال شـیخ قطع گـردن اوسـت همین جا 

حکـم را اجـرا کـن و گردن شـیخ بهایـی رابزن
جــــــاد شمشـیرش را بـاال برد و در حین فـرود آمدن 
رو بـه پادشـاه کـرد و گفـت اعاحضـرت شـیخ خیلی به 
مـن و خانـواده ام لطف داشـته و من تـوان چنین کاری را 

نـدارم مرا عفـو بفرمایید.
شـاه عبـاس جاد بعـدی و جـادان دیگـر را فراخواند اما 
هیچکـدام راضـی نبودند که گردن شـیخ بهایـی را بزنند.

شـاه عبـاس گفـت صد سـکه طا بـه هر کسـی می دهم 
کـه امـروز گردن شـیخ را بزند.

خبر به نگهبان قصر پادشـاه رسـید به سـوی شـاه عباس 
آمـد و گفـت صـد سـکه را بدهیـد مـن گـردن شـیخ را 

زد! خواهم 
شمشـیر را ازجـاد گرفـت بـاال بـرد موقـع فـرود آمـدن 
شمشـیر، شـیخ گفت دسـت نگه داریـد آهو زنده اسـت، 

مـن او را نکشـته ام.
شـیخ بـه خدمتـکارش دسـتور داد تا آهـو  را بیاورد. شـاه 

عبـاس متعجـب شـد و دلیل ایـن کارش را پرسـید؟
شـیخ گفـت: زمانی باهم به شـکار رفتیم و بـه من گفتی 
بـه ایـن جوانـان پندی بیامـوز  و من خاک آن سـه تپه را 

مثـال زدم که باعث نگرانی شـما شـد!
االن جواب آن پند همین است

گفتـم: خاک آن تپه اول بر سـر کسـی کـه راز دلش را به 
هر کسـی بگوید حتی به همسـرش.

همسـر من کـه پدر فرزندانش بـودم راز نگهـدار من نبود 
و مـرا به هزار سـکه طـا فروخت

پـس خـاک آن تپـه اول بـر سـرمن کـه راز دل خـودم را 
بـرای کسـی بازگو کـردم!

شاه عباس حیرت زده از دو تپه خاک بعدی پرسید:؟
شـیخ گفـت: به یـاد بیاورید گفتـم خاک آن تپـه  دومی، 
بـر سـر کسـی که بـه آدم بی اصل و نسـب خدمـت کند.

این نگهبان در گوشـه شـهر گدایی می کرد و شـکم زن و 
بچه اش را نمی توانسـت سـیرکند! من بـه او خدمت کردم 
و او را بـه قصـر آوردم صاحـب مـال و زندگـی و پسـت و 
مقـام کـردم و حـاال به خاطر صد سـکه قصـد زدن گردن 

مرا داشـت.

پـس، خـاک آن تپـه دوم هـم برسـر مـن کـه بـه آدم 
کـردم. خدمـت  نصـب  و  بی اصـل 

و آن تپـه سـوم کـه گفتم خاکش بر سـر کسـی که روی 
پـای خـود نایسـتد و بـه بزرگتـر از خـودش خدمت کند 
معنـی اش ایـن اسـت: مـن که وزیر شـما بودم سـال ها به 
شـما مشـاوره دادم و هـزاران کار نیـک و خیر در شـهر و 
در راه خدمـت به شـما انجـام دادم اما شـما به خاطر یک 
آهـو می خواسـتید گـردن مـرا بزنید که سـال ها به شـما 
وفـادار بـوده ام پس، خاک آن تپه سـوم هم بر سـر من...!!!

***********

طـرف شـب تـو اتوبـوس هـی از صندلـی۸ بلند می شـد 
می رفـت صندلی۱۴دوبـاره برمی گشـت سـرجاش!

یکی بهش گفت؛ چه مرگته بخواب دیگه...
طـرف گفـت؛ لعنـت بـه کسـی کـه گفـت دوتـا صندلی 

بگیر شـب راحـت بخوابـی!!!

***********

مهمون اومده، مامانم می خواست ظرف میوه رو بچینه
یه موز از یخچال یکی از کابینت یکی از فر اجاق گاز

یکی از ماشین ظرفشویی و . . .
تا باالخره ده دوازده تا موز جور کرد!

خداییش اگه باندهای مواد مخدر اینجوری کار کنن
هیچوقت متاشی نمیشن

***********

اینترنت ایران اگه به جای پشتیبانی فنی
فقط یه صدای ضبط شده میذاشت با مضمون؛

” به درک که نتت مشکل داره ”...
همون کاربرد کارمنداش رو داشت !

هزینه اش هم کمتر بود

***********

اکثر مکالمه های من و بابام :
من : سام بابا !

بابام : نه

افقی:
۱- بهترین مشخصه یک محصول خوب برای فروش- پیشوایی ۲- شهر خروس جنگی- زنانه نیست- سرگشته 3- گندم سوده- صورت- گردشده- درخت اعدام ۴- باال آمدن آب دریا- سازمان بین المللی استانداردسازی- دسته هاون ۵- در رگ چاریست- مایه 
حیات- گریزان ۶- اثری از ماکسیم گورکی- سخن چین- مرکز  کهکیلویه و بویراحمد ۷- بوئیدن- شهری در استان فارس- الیم می کشد- پاسخ ۸- قطار جنگی- کلمه حسرت و آرزو- وسیله نخ ریسی- از ضمایر مفعولی ۹- نگارنده- تخت و سریر- برگردن 
اسب بیابید- پهلو ۱۰- کرم شب تاب- نوعی استاندارد مخصوص کشورهای اسامی- نقاشی که به دروغ ادعای پیامبری می کرد ۱۱- در حمام کار میکرد- معاون هیتلر- جانور موذی ۱۲- آزاده کربا- معیار-تقدیر شده- اندک ۱3- دریاچه ای در حمام- پانصد 

هزار- یازده- احترام و ارزش ۱۴- خاکستر- نوعی دیگر استاندارد- پرنده آش سرد کن ۱۵- کمک و مساعدت- به تعیین ویژگی های الزم در تولید یک فراورده یا انجام  یک نوع خدمات گویند که عامت آن بر روی کاالها و خدمات نشانه مرغوبیت است
عمودی:

۱- جایگاه حیوانات درنده- از اصول حاکم بر استاندارد مدیریت ۲- واحدی در طول- گذران زندگی- از خدایان هندو 3- زوج نیست- گونه و رخسار- 
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راهزنی به سبک غرب وحشی!
ـــا در  ـــروس کرون ـــیوع وی ـــد ش ـــه رون ـــی ک در حال
ــا و آمریـــکا بـــه ســـرعت ادامـــه دارد، بحـــران  اروپـ
ــکی  ــتانه پزشـ ــزات بشردوسـ ــا و تجهیـ دزدی کاالهـ
ـــوئد،  ـــی س ـــا یعن ـــه اروپ ـــور اتحادی ـــار کش ـــان چه می
ـــت و  ـــده اس ـــود آم ـــه وج ـــپانیا ب ـــا و اس ـــه، ایتالی فرانس
ـــپ در  ـــت ترام ـــی دول ـــی از خط مش ـــه تأس ـــس ب پاری
ـــالی  ـــای ارس ـــتانه، کمک ه ـــای بشردوس ـــرقت کااله س
ـــارت  ـــادره و غ ـــود مص ـــع خ ـــه نف ـــورها را ب ـــر کش دیگ

می کنـــد.
ـــه  ـــت فرانس ـــاق دول ـــون و اخ ـــاف قان ـــدام خ ـــن اق ای
آمریکایی هـــا  پیش تـــر  کـــه  اســـت  حالـــی  در 
ماســـک های ســـفارش شـــده از ســـوی فرانســـه را از 

ــد.  ــرده بودنـ ــط کـ ــن ضبـ ــای چیـ فرودگاه هـ
همچنیـــن مقام هـــای دولـــت محلـــی در برلیـــن 
آلمـــان می گوینـــد بـــا دســـتور دونالـــد ترامـــپ بـــه 
شـــرکت »3ام«، تولیدکننـــده ماســـک های تنفســـی، 
ــن در  ــس برلیـ ــفارش پلیـ ــک سـ ـــزار ماسـ ۲۰۰ ه
بانکـــوک و پیـــش از بارگیـــری بـــه ســـوی آلمـــان، 
متوقـــف و بـــه ســـوی آمریـــکا تغییـــر مســـیر داده 
اســـت. مقام هـــای برلیـــن ایـــن اقـــدام دولـــت 

آمریـــکا را  »دزدی دریایـــی مـــدرن« خوانده انـــد.
ـــی از  ـــکای جنوب ـــا آمری ـــا ت ـــنگتن از اروپ ـــدان واش متح
ـــف و  ـــی در توقی ـــرب وحش ـــدرت غ ـــای ابرق تاکتیک ه
ـــرای  ـــده ب ـــداری ش ـــای خری ـــردن محموله ه ـــه ک بلوک

ـــد. ـــکایت دارن ـــکی ش ـــی پزش ـــزات حیات ـــه تجهی تهی
مقام هـــای ارشـــد فرانســـه و آلمـــان می گوینـــد 
ـــازار  ـــت ب ـــر از قیم ـــب باالت ـــه مرات ـــی ب ـــکا قیمت آمری
بـــرای ماســـک های درجـــه یـــک پزشـــکی چینـــی 
پرداخـــت می کنـــد و بـــه همیـــن دلیـــل مزایـــده را 

برنـــده می شـــود.
 در ایـــن میـــان وزیـــر بهداشـــت برزیـــل نیـــز 
مطـــرح  آمریـــکا  از  را  این چنینـــی  شـــکایت های 

ــت. ــرده اسـ کـ
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تکه ای از من نیم نگاه
تکه ای از زمین

مریم سادات موسوی
بخش های دوم و سوم

اعتــراف می کنــم؛ اصــا نیــازی بــه اعمــال زور 
ــا  ــفند ت ــک اس ــم از ی ــه کرده های ــه هم ــن ب نیســت. م
بــه امــروز اعتــراف می کنــم. فقــط چنــد دقیقــه فرصــت 
می خواهــم. بایــد عینکــم را پیــدا کنــم. چشــمم بــرای 
از  خبــر  می گیــرد.  درد  مانیتــور  بــه  خیره مانــدن 
ــروع  ــا ش ــت از همینج ــر اس ــد. بهت ــال می ده سن وس
کنــم. مــن از پیرشــدن می ترســم. پــس اعتــراف 
ــر  ــر اث ــرگ ب ــد م ــنیدم درص ــی ش ــه وقت ــم ک می کن
ــف  ــال تعری ــت، دنب ــم اس ــا ک ــن جوان تره ــا بی کرون
جوان تــر بــودم. می خواســتم مطمئــن شــوم مــن هنــوز 

ــتم. ــان هس جزوش
ــه  ــدون اســتثنا هم ــم. ب ــه صبح های ــم ب ــراف می کن اعت
ایــن چنــد ده روز، وقتــی از خــواب بیــدار شــدم، پــرده 
را کنــار زدم. دلــم آفتابــی وحشــتناک می خواســت؛ 
طــوری کــه مجبــور باشــم کولــر را روشــن کنــم. بیشــتر 
روزهــا، یــک بــاران لعنتــی دیــدم. یواش تــر بخوانیــد کــه 
کائنــات نشــنود. هیچ وقــت در زندگــی ام از بــاران تــا ایــن 

حــد بیــزار نبــوده ام.
ــادرم را  ــب م ــه قل ــش از هم ــه بی ــم ک ــی می کن اعتراف
ــورش را  ــه تص ــه ک ــش از آنچ ــا بی ــد؛ م ــج می زن خن
بشــود کــرد در خــوردن و نوشــیدن ناپرهیــزی می کنیــم. 
ــتایل  ــی از الیف اس ــون بخش ــده اکن ــای فراوری ش غذاه
ماســت. سوسیســی در ایــران تولیــد نشــده کــه مــا آن 
را در ایــن مــدت امتحــان نکــرده باشــیم. آب میوه هــای 
مصنوعــی، پاکــت، پاکــت تمــام می شــوند. از بقیــه 
هــم کــه دیگــر نگویــم. راســتی تولیــد زبالــه شــما هــم 

همینقــدر بــاال رفتــه؟
خانــه را بیشــتر از آن کــه تمیــز کنــم، ضدعفونــی 
میــز  روی  وایتکــس  و  خــاک  ترکیــب  می کنــم. 
شیشــه ای تصویــر هــر روزه خانــه ماســت. اعتــراف 
ــه دارد  ــگ درِ ضــد ســرقت صاحب خان ــه رن ــم ک می کن
مــی رود. لکه هــای ســفیدی دارد کــه بــا هیــچ ترفنــدی 
ــه،  ــل خان ــم روز تحوی ــراف می کن ــود. اعت ــاک نمی ش پ
بــه روی خــودم نخواهــم آورد. اگــر هــم دیــد، می گویــم 

ــد...  ــر! او می فهم ــود دیگ ــا ب کرون
ــت  ــدارم. طاق ــدان ن ــت زن ــن طاق ــم م ــراف می کن اعت
حصــر هــم. خانگــی و غیــر آن برایــم فرقــی نــدارد. مــن 
ــر از  ــار راحت ت ــزار ب ــم ه ــرگ برای ــده ام. م ــه "آدم" زن ب
ــن زندگــی محصــور اســت. احتمــاال کســانی باشــند  ای
ــه نفــع مــن شــهادت دهنــد.  کــه بیاینــد و در دادگاه ب
بگوینــد ایــن ممکــن بــود از کرونــا نمیــرد، امــا از تنهایی 

ــد. ــه اش کنی ــس تبرئ ــرد. پ ــا می م قطع
اصــل  بــه  می رســیم  اســت.  بــس  مقدمه چینــی 
اعترافــات. آنچــه کــه قــرار اســت بــه خاطــرش محاکمــه 
شــوم: مــن در قرنطینــه کامــل نیســتم. قرنطینــه 
ــواده  ــف شــده اســت. خان ــن در ۴ ســطح تعری ــرای م ب
ــان  ــدر و مام ــت. پ ــطح اول اس ــان س ــه نفری خودم س
کــه در طبقــه زیریــن زندگــی می کننــد -- بــه هــزاران 
ــش  ــرای توضیح ــه ای ب ــل االن حوصل ــه حداق ــل ک دلی
نــدارم، ســطح دوم را تشــکیل می دهنــد. خواهــر و 
ــراف  ــن اط ــا در ای ــوم. آن ه ــطح س ــم س ــرش ه همس
نیســتند. کمــی دورترنــد امــا بــه خاطــر مســائلی کامــا 
شــخصی، بخشــی از قرنطینــه ی هــم شــده ایم. ســطح 
ــرادر و همســرش هســتند کــه بســیار جــدی  چهــارم ب
می گویــم  جــدی  از  وقتــی  البتــه  قرنطینه انــد.  در 

ســرکاررفتن های بــرادر را حســاب نمی کنــم.
ــری را  ــان دیگ ــود. کس ــام نمی ش ــا تم ــم همینج اعتراف
هــم می بینــم. ولــی تعدادشــان بــه انگشــتان دو دســت 
نمی رســد. قســم می خــورم. بــه صداقتــم شــک نکنیــد. 
ــارج از  ــن کاری خ ــت م ــه صداق ــک کردن ب ــا ش اص
انصــاف اســت. مــن خــودم دارم اعتــراف می کنــم. مــن 

بــا پــای خــودم بــرای ایــن محاکمــه حاضــر شــده ام.
همــکاری دارم کــه در روزهــای ابتدایــی همــکاری، 
ــدر صمیمــی  ــوز هــم آنق ــد. هن ــرا رنجان ــی زد و م حرف
ــش  ــال پی ــد. او دو س ــرف را بزن ــن ح ــه ای ــتیم ک نیس
ــال  ــه دنب ــط ب ــی ات فق ــو در زندگ ــت "ت ــود. گف زده ب
ــل  ــا قب ــم. ت ــراف می کن ــز اعت ــه دو چی ــه ای". ب "رابط
از ایــن روزهــا همیشــه حالــم از ایــن حرفــش بــه هــم 
ــه شــناختی  ــود ک ــم او ب ــروز می دان ــی ام می خــورد؛ ول

عمیــق از مــن داشــت. مــن در ایــن تنهایــی قرنطینــه در 
ــود  شــدنم. حــال ناب

ــنوم  ــون می ش ــی از تلویزی ــه وقت ــم ک ــراف می کن اعت
ــه مســتراح  ــرا ب ــه بمانیــد" حالتــی از تهــوع م "در خان
می کشــاند. البتــه هنــوز اســتفراغ نکــرده ام. هــر لحظــه 
ــن ۴  ــی از ای ــم. نیم ــن کار را بکن ــن اســت ای ــا ممک ام
ســطح هم قرنطینــه ای بــا مــن، بــرای کار بایــد بــه خارج 
ــم هیــچ. آن هــا  ــد. اصــا مــن و هوس های ــه برون از خان

ــد؟ ــه بمانن ــور خان چه ط
یکــی از آن هــا همســرم هســت. او کارمنــدی اســت در 
ــتحقاقی در  ــای اس ــا. از مرخصی ه ــی از خصولتی ه یک
ــن  ــر ای ــاب دیگ ــد انتخ ــرد، هرچن ــتفاده نک ــوروز اس ن
بــود کــه ایــن کار را بکنــد! امــا او دانشــجویی اســت در 
مقطــع دکتــری کــه خــود آن مقطــع در نظــام مقــدس 
تحصیلــی، یــک شــغل تمــام وقــت محســوب می شــود. 
ــرد مذکــور موظــف اســت دائمــا تظاهــر کنــد  پــس، ف
کــه فقــط یک دانشــجو اســت؛ ایــن یعنــی: "اســتادهایی 
کــه انــگار در ایــن روزگار زیســت نمی کنیــد!، مــن هــر 
ــای  ــه مرخصی ه ــم و هم ــان می آی ــه کاس هایت روز ب

ــزم". ــل می ری ــای تحصی ــه پ ــر آن را، ب ــم و غی نازنین
ــراف  ــود، اعت ــه او ب ــا اعتراف نام ــن ج ــر ای ــاال اگ احتم
می کــرد کــه بایــد اجــاره مســکن بدهــد، شــکم پســرش 
ــه  ــن ک ــا ای ــوب ب ــد و خ ــیر کن ــااهلل -- س را -- ماش
ــد،  ــش می رس ــه دهان ــتش ب ــش دس ــکر زن ــدا رو ش خ
هنــوز اندرخــم یــک کوچــه  اســت. پــس چــه فرصتــی 
خوشــحال  می کــرد  اعتــراف  کرونــا!،  از  مغتنم تــر 
اســت ازایــن کــه بقیــه بــرای تــرس از کرونــا مرخصــی 
ــرود و  ــر کار ب ــه س ــن را دارد ب ــت ای ــدواو فرص می گیرن

ــد...  ــت کار کن دور از جمعی
ــه ۱۶ فروردیــن ختــم شــد.  ــازی ب ــه ایــن ب هرچنــد ت
بعــد از آن، دیگــران هــم فرصتــی بــرای در خانــه  
بمانــی هــا نداشــتند و همگــی بــه خصولتی بازگشــتند. 
اعتراضــی هــم نمی کننــد. شــاید اگــر فرصتــش را 
ــد؛  ــا بگوین ــد. مث ــم بکنن ــراف ه ــند، اعت ــته باش داش
جانمــان را دســت می گیریــم و تــا آخریــن نفــس بــرای 
خصولتــی می جنگیــم. بعــد صدایشــان را آرام تــر کننــد 
و بگوینــد البتــه نــه از ســر ِعرقــی کــه داریــم، از تــرس 
ــان  ــه، منظورم ــراج ن ــد. اخ ــاح کنن ــد اص ــراج. بع اخ
ــراج  ــی را اخ ــه کس ــا ک ــی م ــت. خصولت ــل اس تعدی
ــه کمــی  ــد ک ــا شــرایط ایجــاب می کن ــد. صرف نمی کن

ــد. ــادل کن وزن را متع
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ــه  ــی ک ــت. همانجای ــه ح.د اس ــه، خان ــفند؛ صحن ۵ اس
مــا ســه نفــر نشســته بودیــم و بــرای آینــده ای موهــوم 
برنامه ریــزی می کردیــم. ح.د گفتــه بــود کــه اگــر 
وضعیــت خطرنــاک شــود، کمتــر مــا را خواهــد دیــد. مــا 
یعنــی همــه آنهایــی کــه در لیســت دوســتانش هســتیم. 
نــه بــرای خــودش کــه حداقــل در آن روز ابایــی از مــرگ 

ــا. ــرای حفاظــت از جــان م ــت ب نداشــت. می گف
ــبی  ــت. ش ــا اس ــپزخانه م ــه، آش ــن؛ صحن ۱۲ فروردی
کــه قرنطینــه را شــل کردیــم. رفیــق همیشــگی و 
تصمیــم  شــب   ۱۰ ســاعت  هم قرنطینه ای هایــش 
ــش  ــگی، دل ــق همیش ــد. رفی ــا بپیوندن ــه م ــد ب گرفتن
ــه  ــم. اماب ــن ه ــم. م ــل کنی ــر را بغ ــت یکدیگ می خواس
ــم  ــوش کردی ــیقی گ ــه موس ــت فاصل ــا رعای ــش ب جای
ومــدام بــا اســپری الــکل فاصلــه میانمــان را ضدعفونــی 

می کــردم.  
ــرو اســت.  ــه، ورودی مت ــوروز. صحن ــات ن وســط تعطی
ــد. لهجــه اش شــمالی  ــش می لرزی ــه صدای ــردی ک پیرم
ــه  ــود ک ــش دو روز ب ــم. فرزندان ــتباه نکن ــر اش ــود، اگ ب
ــازی مســخره  ــه، ب ــرای او قرنطین ــر می خواســتند. ب پنی
ــود. ماســک نداشــت. دســتکش نداشــت. مســلح  ــا ب م
بــه اســپری الــکل نبــود. حتــی انتخابــی نداشــت. 
فاصله گــذاری اجتماعــی برایــش انــگار طنــزی باشــد در 

ــی.  ــه دورهم برنام
۲ اســفند؛ صحنــه، خانــه ماســت. اســمش را گذاشــتیم 
آخریــن مهمانــی کرونایــی. البته پیشــتر اســمش آخرین 
مهمانــی قبــل از کرونــا بــود. یکی یــادآوری کرد کــه دوم 

اســفند یــک روز بعــد از یکــم اســفند اســت. ایــن کــه ما 
هنــوز در جمعیتــی ۲۰ نفــره در حــال شــادمانی بودیــم، 
ــود کــه  ــد. همــان شــب ب ــه عقــب نمی ران موضــوع را ب
بزرگتریــن غــم مــا خبــر فیــک فــوت شــجریان بــود. این 

ــه. روزهــا اصــا نمی دانــم در اخبــار هــم می آیــد یــا ن
 نیمــه اول اســفند؛ صحنــه، خانــه اســت. روزهــای 
ابتدایی تــر. گــرم ســخن بودیــم از میــزان عدالــت 
ــر  ــد ب ــد می آم ــد تن ــامی سیاســت مداران تن ــا. اس کرون
ــی  ــه فان ــن ک ــدارد "ببی ــر ن ــا فق ــا کاری ب ــان. کرون زب
ــا  ــه م ــار ب ــه و کن ــان گوش ــا هم ــت". کرون ــم گرف ه

می خندیــد. صدایــش را شــنیدم کــه می گویــم! 
ــرای  ــد را ب ــه، ولیعصــر اســت. دماون ــن؛ صحن ۹ فروردی
کالسکه ســواری بــه خیابــان بــرده بــودم. کفــش پایــش 
نکــردم کــه هــوس دویــدن نکنــد. پارک هــا بســته بــود. 
ــی  ــم. ترس ــان راه می رفتی ــط خیاب ــم. وس ــا ه مغازه ه
بابــت تصــادف نداشــتیم، چــون در اینجــا اصا ماشــینی 
نیســت. ســر کوچــه، مــردی کنــار ســطل آشــغال، بدون 
دســتکش و هــر کوفــت دیگــری که ایــن روزهــا قیمتش 
ســر بــه فلــک کشــیده و اصــا نایــاب شــده اســت، در 
حــال تفکیــک زباله هــای خشــک از تــر بــود. اگــر 
دســتمال ویروســِی کســی بــه دســتش می خــورد و بعــد 
آن دســت بــه چشــمش، احتمــاال تــا دوهفتــه دیگــر در 
آمــار مبتایــان اواخــر فروردیــن شــمرده می شــد. البتــه 
اگــر شــانس ایــن را داشــت کــه دیــده و شــمرده شــود. 
تقریبــا هــر روز؛ صحنــه، حمــام اســت. نــه برای شســتن 
ــان، پنیــر کیبــی،  ــرای شســتن بســته ن یــک انســان. ب
ــه  ــم ک ــا را ه ــیس دودی. آن ه ــن و سوس ــیگار بهم س
نمــی شــود شســت، بــا ســاح الــکل تیربــاران می کنیــم. 
می خواهیــم هــر آنچــه ویــروس روی کــره اســت نابــود 
ــره ای --  ــته بندی نق ــش روی بس ــاال خون ــود. احتم ش
ــا دیگــر ایــن  آبــی کــره بپاشــد. خونــش را می خــورم ت

اطــراف پیدایــش نشــود.
۱۶ اســفند؛ صحنــه، کله پــزی در خیابــان رســالت اســت. 
روزهــای ابتدایی تــر. بــرای خریــد الــکل تــا آنجاهــا کــه 
از مــا نســبتا دور اســت رفتــه بودیــم. هــوس کله پاچــه، 
ــزی  ــک دورری ــزل و مناس ــه من ــیدن ب ــد آن، رس خری
ــد  ــوا. بع ــدد محت ــاندن مج ــه ها و جوش ــروف و کیس ظ

ــا. اصــا نمی ترســیدیم. ــا انته ــش ت ــم خوردن ه
3 اســفند؛ صحنــه، محــل کار اســت. شــیرینی را از 
ــتش  ــا دس ــس ب ــم. هرک ــم. خوردی ــال در آوردی یخچ
ــه  ــتیم ک ــرف را می گذاش ــد در ظ ــد. بع ــه ای می کن تک
کرونایــی نشــود. امــا هنــوز آنقــدر بی احتیــاط نبودیــم تا 
بــه همــکاری کــه شــنیده بودیــم از کنار شــورا گذشــته، 
زنــگ نزنیــم و نگوییــم کــه تــو نیــا امــروز! شــنیده بودیم 
شــورا آلــوده شــده. ترســیده بودیــم. بــا ایــن حــال ناهــار 
را بــا ســایر همــکاران در اتاقــی مشــترک خوردیــم. بلند، 

ــم. ــوی ظــرف غــذای هــم حــرف می زدی ت
۱۴ فروردیــن؛ صحنــه، میــدان امام حســین اســت. 
ــخصیمان.  ــودروی ش ــان در خ ــن و ام ــتیم. ام می گذش
مــردم امــا آن بیــرون زندگــی می کردنــد. زندگــی ای بــه 
شــلوغی همیشــگی یک روز تعطیــل میدان امام حســین. 
ــد  ــیدند، خری ــای می نوش ــم چ ــا ه ــه ب ــک دک ــار ی کن
ــل  ــد، فاف ــه می زدن ــان چان ــا دست فروش ــد، ب می کردن
می خوردنــد و ماشــین ضدعفونی کننــده خیابــان هــم از 

ــت. ــان می گذش وسطش
ــس  ــتم ریی ــت. می خواس ــه اس ــه مدرس ۱3۷۶؛ صحن
جمهــور شــوم. شــاید اولیــن زنی کــه رییــس جمهورمی 

شــود، حتــی!
 هیجانــی کــه آن روزهــا در مــن شــروع بــه جوشــیدن 
شــد.  جدی تــر  نشــد.  خامــوش  هیچ وقــت  کــرد، 
ــز  ــی را چی ــتم زندگ ــر. می خواس ــی دیگ ــط از انواع فق
بهتــری کنــم. دقیقــا چیــز بهتــری. نــه مفهــوم بهتــری 
ــر.  ــز بهت ــچ. چی ــه، هی ــرفته تری و ن ــه پیش ــه جامع و ن
ــان  ــه هم ــد. ب ــراغم می آی ــه س ــش ب ــا رویای ــن روزه ای
انــدازه کاس پنجــم دبســتان، ثلــث ســوم، هیجــان زده 
رییــس  اولیــن  را  خــودم  رویاهایــم  در  می شــوم. 
ــا  ــارزه ب ــه از قضــا مســوول مب ــم ک ــور زن می بین جمه
وضعیــت کنونــی کروناســت. در رویاهایــم، عجــب رییس 

ــد. ــی می ش ــی واقع ــتم. کاش کم ــوری هس جمه

واگویه های  کرونایی! بزرگترین سایت موزه 
شمال غرب کشور 

مدیـر کل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع 
دسـتی اسـتان اردبیل گفت: بزرگترین سـایت موزه شمال 
غـرب کشـور تیر مـاه امسـال در اردبیـل افتتاح می شـود.

نـادر فاحـی در نشسـت بـا معـاون گردشـگری میـراث 
فرهنگـی اسـتان اردبیـل عنـوان کـرد: سـایت موزه شـهر 
یری به عنوان بزرگترین سـایت موزه شـمال غرب کشـور 
در تیـر مـاه امسـال در اسـتان اردبیـل بـه بهـره بـرداری 

رسـید. خواهد 

وی افـزود: اعتبـار اختصاص یافته بـرای این موضوع رقمی 
نزدیـک بـه ۴۵ میلیارد ریال اسـت که حـدود 3۵ میلیارد 

آن برای مسـقف شـدن این مجموعه هزینه شـده اسـت.
مدیـر کل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
اسـتان اردبیـل تصریـح کـرد: هـم چنیـن نزدیک بـه ۱۰ 
میلیـارد ریـال برای ایجاد سـنگ فرش و احداث سـرویس 
بهداشـتی و نمازخانه در این مجموعه هزینه شـده اسـت.
فاحـی بـا اشـاره بـه اهمیـت حفاظـت فیزیکی از سـنگ 
افراشـته های شـهر یری، افزود: بعـد از افتتاح این مجموعه 
مرمت سـنگ افراشته ها و مطالعات آسـیب شناسی آن در 

دسـتور کار قـرار خواهد گرفت.

تبادل نظر240 نماینده 
از سراسر جهان برای 

رونق گردشگری 
میـراث  وزارت  عمومـی  روابـط  گزارش مرکـز  بـه 
ویدئوکنفرانـس  صنایع دسـتی،  و  گردشـگری  فرهنگـی، 
سـازمان جهانی گردشـگری بـا موضوع تدوین سیاسـت ها 
و خط مشـی بـرای رونـق دوبـاره گردشـگری در جهـان با 
حضـور ولـی تیمـوری معـاون گردشـگری کشـور و بیش 
از ۲۴۰ نفـر از وزرا و مقامـات عالی رتبـه کشـورهای عضـو 
سـازمان های بین المللی با مدیریت زوراب پولولیکاشـویلی 
مدیرکل سـازمان جهانی گردشگری شـامگاه سه شنبه ۲۶ 

فروردیـن ۹۹ برگزار شـد.
بـا توجـه بـه انتشـار ویـروس کرونـا در جهـان و تأثیـر 
صنعـت  بـه  ویـژه  کشـورها  اقتصـاد  بـر  آن  مسـتقیم 
 ،)UNWTO( گردشـگری، سـازمان جهانی گردشـگری
درصـدد برآمـده اسـت تـا ضمـن ارائـه راهکارهـای بهبود 
این حوزه به سیاسـت های اجرایی مشـترک در کشـورهای 
آسـیب  دیـده دسـت پیـدا کنـد، از ایـن  رو در نشسـت 
مجـازی برگـزار شـده، پس از تبـادل  نظر اعضا، مقرر شـد 
سیاسـت ها و توصیه هـا در قالـب یـک مجموعـه مـدون 
توسـط سـازمان جهانـی گردشـگری منتشـر و در اختیـار 

کشـورهای عضـو قـرار گیـرد.
هـم چنیـن گـزارش کاملی از آثـار و تبعات بیمـاری کرونا 
بـه صنعـت گردشـگری کشـورمان، اقدامات انجام شـده به 
همـراه برنامه های در دسـت اقدام برای عبـور از این بحران 
و نیـز برنامه هـای وزارت میـراث فرهنگـی، گردشـگری و 
صنایع دسـتی در مرحله پسـا کرونا قباً به شـکل رسـمی 
در اختیار سـازمان جهانی گردشـگری قرارگرفته و در این 

نشسـت نیز تأکید شـده است.


