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سرمقاله

سالمت باشیم
همه چیز های خوب درباره فندق 

دو کلمه حرف ورزشی
حاشیه های نامرغوب 

در تعطیلی های کرونایی!

گردشگری برای همه
مصائب گردشگری ایران 

و راه های رفع آن 

کافه شهر
فلسفه و تراژدی - )هایدگر و واگنر (

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

زمین --  مادر، 
دارد نفس می کشد!

رشد ۷۵ درصد شرکت های بورسی 
با  عملکردشان همخوان نیست

یک مقام مسئول گفت: بر اساس مطالعات صورت گرفته 
بر روی سهام شرکت های حاضر در بورس، رشد قیمتی ۷۵ 
درصد شرکت های بورس از نظر تعداد و ۵۵ درصد آن ها از 

نظر ارزش، با عملکرد این شرکت ها همخوانی ندارد.
بورس  شرکت  رئیس  نایب  نصیری،  خواجه  رضا  محمود 
تهران، ورود نقدینگی به بازار سرمایه و هدایت آن را گام اول 
برای سرمایه گذاری دانست و گفت: گام دوم در این مسیر، 
تخصیص و هدایت نقدینگی، بر اساس اصول بنیادی بازار 
است و باید به سرمایه گذاران این نکته را گوشزد کرد که در 
تصمیم گیری های خود، اصول بنیادی و فاکتور عملکردی 

شرکت ها را مدنظر داشته باشند.
وی با اشاره به رشد بازار سرمایه و ثبت رکوردهای متعدد آن 
در سال ۹۷ و ۹۸ گفت: رشد بورس، ثبت رکوردهای متعدد و 
جذب منابع در دو سال اخیر و تداوم آن در سال ۹۹ از دیدگاه 
اقتصادی فرصت بسیار خوبی است که باید قدردان آن باشیم.

به گفته خواجه نصیری، رشد قابل توجه تعداد سهامداران 
حقیقی که به نوعی آشنایی کمتری با قواعد بازار سرمایه 
دارند، در عین حال مسوولیت متولیان و تصمیم گیران بازار از 
دیدگاه اطالع رسانی و موارد مرتبط با آن را افزایش می دهد.

نایب رئیس شرکت با اشاره به رویارویی بورس با دو پدیده 
مهم ورود نقدینگی به بورس و افزایش تعداد سرمایه گذاران 
در آن گفت: این دو شاخص از فاکتورهایی است که برای 
بزرگ کردن بازار سرمایه می توان از آن بهره گرفت؛ اما با این 
وجود یکی از مهمترین عواملی که سرمایه گذاران در خصوص 
سهام شرکت ها باید توجه جدی به آن داشته باشند، مبنا قرار 

دادن عملکرد شرکت ها برای سرمایه گذاری است.
■ رشد ۷5 درصد شرکت های بورسی با عملکردشان 

همخوانی ندارد
به گفته وی، ورود نقدینگی به بازار سرمایه و هدایت آن گام 
اول برای سرمایه گذاری است، نه پایان کار؛ این در حالی 
است که بر اساس مطالعات و بررسی های صورت گرفته بر 
روی سهام شرکت های حاضر در بورس در سال ۹۸، رشد 
و ۵۵  تعداد  نظر  از  بورس  قیمت ۷۵ درصد شرکت های 
درصد آن ها از نظر ارزش با عملکرد این شرکت ها همخوانی 

نداشته است.

حدود دو ماه هسـت که خبرهای بد مرگ و میر ذهن بشـر را آشـفته 
کـرده و اجبـار بـه جـوالن کمتـر در پهنـه زمین افسـردگی را بـر آدم ها 

چیره سـاخته اسـت. فقـط دو ماه، نـه دو سـال و دو قرن !
حـال، کـم کـم، در کنـار اخبار ناگـوارِ از دسـت رفتـن آدم هـا، خبرهای 
خوبـی از ترمیـم زخم هـای تن زمیـن به گـوش می رسـد. خبرهایی که 

نشـان می دهـد زمیـن درحال نفس کشـیدن اسـت.
شـاید خیلی هـا تصاویر شـهرهای خالی از انسـان را که موجـودات دیگر 
ایـن کـره خاکی را پذیرا شـده دیده باشـند و هم چنیـن تصاویری که به 
مـدد ماهواره ها از تغییرات محسـوس در طبیعت این کره خاکی حکایت 
می کند، ذهنشـان را مشـغول کرده باشد. شـگفت آور آن که زمین، که از 
دوران صنعتـی شـدن جوامع بشـری -- یعنی از قرن هیجدهـم -- مورد 
تهاجـم بشـر قـرار گرفته و مـدام با شمشـیر تکنولـوژی تکه، پاره شـده 
اسـت، در عـرض حـدود شـصت روز بازسـازی اش محسـوس شـده و به 
چشـم می آیـد. و این نشـان می دهد که فریاد دانشـمندان و درخواسـت 
آن هـا بـرای اندکی کند کردن شـتاب تخریـب زمین، برای بازسـازی آن، 
بی جـا نبـوده و همین  انـدک کفایت می کرده اسـت، وحـال، این وظیفه 
را موجـود ریـزی بعهـده گرفته و بر بشـرخود خواه تحمیل کرده اسـت. 
کارشناسـان معتقدنـد؛ درس دیگـر کرونـا از جنبـه زیسـتی توجـه بـه 
همه گیـری بالهـا در عصـر حاضـر اسـت و می گویند درسـت اسـت که 
کرونـا بسـیاری از مـا را خانه  نشـین و یا عـزادار کرده امـا می تواند درس 
عبرتـی بـرای همـه بشـریت باشـد کـه اگـر بـه قانـون طبیعـت پایبند 
نباشـیم، طبیعـت پاسـخ مـا را خواهـد داد. آنچـه کرونا بر سـر بشـریت 
آورده اسـت در مقابـل بالیـی کـه گرمایـش زمین بر سـر بشـر مـی آورد 
ناچیز اسـت؛ بالیـی که هیچ گروه سیاسـی، اجتماعی، اقتصـادی و هیچ 
انسـانی از تبعات آن در امان نیسـت. آتش سـوزی های گسـترده ای که در 
اسـترالیا و آمریـکا رخ داد، سـیل های ویرانگـر مناطق مختلـف دنیا، گرم 
و سـرد شـدن های غیر معمول هـوا و... همه نشـانه های تغییرات اقلیمی 
و گرمایـش جهانـی اسـت و همان طور کـه همه مردم و سیاسـت مداران 
دنیـا بـرای کنترل شـیوع کرونا بسـیج و هم نظر شـده اند، بـرای مقابله با 
بـالی بزرگتـر گرمایـش زمین هم می توانیم بسـیج شـویم. بایـد بدانیم 
اگـر گرمایـش جهانـی را دسـت گـم بگیریم با تبعات انسـانی بیشـتری 

مواجه خواهیـم بود.
شـاید اگرکرونـا موجب شـود بشـر در این کـره خاکی کمـی با مالحظه 
رفتـار کنـد، رفع بـال، مالزم باشـد بازندگی در کـره ای که بعد از سـال ها 
نفـس تـازه کـرده و مادرانـه بـه جگرگوشـه هایش یـک زندگـی تـوام با 
آرامـش ووفـور را هدیـه می دهـد. آرزو کنیم که این طور باشـد و از خالق 

درخواسـت کنیـم ما را تا رسـیدن آن روزنگهبان باشـد.

از عجائب روزگار کرونایی؛

خفگی انسان،
 تنفس زمین!

افزایش 63 درصدی تولید شمش 
آلومینیوم
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ویروس های انسانی کمتر،  با شیر مادر 
محققـان دریافتند حتـی مقدار کمی شـیرمادر هم، بر 
تجمـع جمعیت های ویروسـی در روده نوزاد، تاثیر حفاظتی 

در مقابـل ویروس های بیمـاری زا دارد.
 یافته هـای محققـان دانشـگاه پنسـیلوانیا بیانگر آن اسـت 
کـه شـیرمادر نقش کلیـدی در تعامـل بین نـوزاد و محیط 
میکروبـی دارد. نتایـج ایـن مطالعـه می توانـد بر شـیوه های 
پیشـگیری از اختـالالت زودهنـگام گوارشـی مؤثر باشـد و 

مـادران را ترغیـب به شـیردادن بـه نوزادشـان نماید.
محققـان در این مطالعه، تعداد و انـواع ویروس ها را در اولین 
مدفـوع نـوزاد و مدفوع هـای بعدی وی با اسـتفاده از شـیوه 

پیشـرفته توالی ژنومی و سـایر روش ها بررسـی کردند.
در زمـان تولـد، نـوزادان دارای کلونی هـای کـم یـا فاقـد 
هرگونـه کلونـی بودنـد، امـا تا یـک ماهگی آنـان، جمعیت 

ویروس هـا و باکتری هـا بـه خوبـی رشـد کردنـد.
اکثـر مـوج اول ویروس هـا تبدیل بـه مهاجمانی شـدند که 
در اولیـن باکتـری ای کـه در روده نوزاد کلونی سـازی کرد، 
رشـد یافتنـد. در چهار ماهگـی، ویروس هایی که توانسـتند 
در سـلول های انسـانی تکثیر یابند و موجب بیماری انسـان 

شـوند در مدفوع نوزاد بیشـتر بودند.
تأثیـر حفاظتـی قـوی در مورد شـیرمادر مشـاهده شـد که 
موجـب توقف تجمـع این نوع ویروس هـای احتماالً بیماری 
زا می شـود. »فردریک بوشـمن«، سرپرست تیم تحقیق، در 
ایـن بـاره می گویـد: »ایـن یافته هـا می توانـد به مـا در فهم 
بهتـر علـت بیمـاری بـرای نـوزادان و ابتالء بـه عفونت های 
مرگبـار در چند ماه اول زندگی شـأن کمک کند.«محققان 

بـر انجـام تحقیقات بیشـتر در این زمینه تاکیـد دارند.

دیابتی  هابیشتر در معرض ابتالء
 به کرونا هستند

واشقانی فوق تخصص غدد و متابولیسم بیمارستان مسیح 
دانشوری با اشاره به این که بیماران مبتال به دیابت از جمله 
گروه های در معرض خطر ابتالء به بیماری کرونا هستند اظهار 
داشت: افراد دیابتی باید بیشتر از سایرین مراقب سالمتی خود 
باشند. عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
گفت: افراد مبتال به دیابت تا جایی که ممکن است باید سعی 
کنند خود را در معرض ابتالء به بیماری قرار ندهند و از تردد 
در سطح و شهر و ارتباط با افراد مشکوک و یا آلوده به ویروس 
کووید ۱۹ پرهیز کنند. واشقانی، کنترل دیابت و مصرف به 
موقع دارو ها توسط مبتالیان به دیابت را دومین راهکار مؤثر 
برای مقابله با ویروس کرونا ذکر کرد. این فوق تخصص غدد 
و متابولیسم، گفت: افراد دیابتی باید مراقبت هایی که برای 
کنترل قند و فشار خون نیز الزم است را به صورت مداوم 
انجام دهند. به گفته عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی، افرادی که قند خون خود را کنترل می کنند 
در معرض خطرات کمتری در مواجهه با ویروس کرونا هستند. 
وی در ادامه به افراد دیابتی که در مقابل استفاده از انسولین 
مقاومت می کنند نیز توصیه کرد: در صورت صالحدید پزشک 
تزریق انسولین به صورت موقتی به هیچ عنوان وابستگی ایجاد 
نمی کند و پس از خاتمه یافتن این بحران مبتالیان به دیابت 

می توانند رژیم های سابق خود را رعایت کنند.
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نیم نگاه

ســالمــــت بـاشـیــــم
گرد آورند ه: مریم نباتی

فنـدق درختچـه ای اسـت بـه ارتفـاع تقریبـاً 2 متر که 
برگ هـای آن پهن و نوک تیز اسـت. فندق دارای پوششـی 
سـبز رنـگ بـوده کـه پس از خشـک شـدن تدریجـاً از آن 

می گـردد. جدا 
مغـز فنـدق در حـدود 60 درصـد روغن دارد کـه به رنگ 
رزد روشـن بـوده و دارای طعـم مالیـم و بـوی مطبوعـی 

می باشـد.
از روغـن فنـدق در تغذیـه، عطر سـازی و نقاشـی اسـتفاده 

می شـود. مغـز فندق مقـدار زیـادی فسـفر دارد.
فنـدق دارا خـواص زیـادی اسـت و دارای پروتئیـن، مـواد 
چرب، کلسـیم، فسـفر و پتاسـیم می باشـد. فنـدق گرم و 

خشـک اسـت و بـرای بیمـاری قند مفید اسـت.
ایـن دانـه روغنی بـرای تقویت بـدن، روده و معده، سـرفه، 
درد سـینه و کبد مفید اسـت. سـموم را از بدن خارج کرده 
و بـرای ریـزش مو و سـوزش مجـاری ادرار مفید می باشـد 

ولی فشـار خـون را بـاال می برد.
اگـر شـما فعالیت فکـری زیـادی داریـد بهتر اسـت فندق 
بخوریـد چـون به دلیل فسـفر زیاد مغز شـما را تقویت می 
کنـد. ولـی به خاطر داشـته باشـید افـراط در خـوردن این 
دانـه روغنـی باعـث نفخ و گاز شـکم و اسـتفراغ می شـود. 
اگر سـرد مزاج هسـتید بهتر اسـت فندق را با آب و عسـل 

بخوریـد و اگـر گـرم مزاجید با سـکنجبین میل کنید.
■ فنـدق سرشـار از آنتی اکسـیدان هایی ماننـد ویتامیـن 
E اسـت. صـد گـرم فنـدق حـاوی ۱۵.0۳ میلـی گـرم یـا 
۱00 درصـد ارزش توصیـه شـده روزانه ویتامین E اسـت. 
تحقیقـات نشـان می دهـد کـه ویتامیـن E علیه سـرطان 
سـینه، پروسـتات و کولـون، فعالیت ضد آنتی اکسـیدانی و 
درمانـی دارد. هـم چنین فندق مقـدار قابل توجهی منگنز 
دارد. تحقیقات نشـان داده اسـت ترکیب های منگنزدربدن 

دربرابرسـلول های سـرطانی وتومورهافعـال ترند.
■ یکـی دیگـر از فوایـد فنـدق کمـک بـه افزایـش قدرت 
عضالنـی افـراد اسـت. صـد گـرم فنـدق حـاوی 20 گـرم 
پروتئیـن اسـت. افـرادی کـه عضـالت بیشـتری دارنـد، با 
توجـه بـه افزایش متابولیسـم، حتـی در حالت اسـتراحت 
منیزیـم  بیشـتری مصـرف می کننـد. محتـوای  کالـری 
نیز نقشـی مهـم در تنظیـم میزان کلسـیم دریافتـی بدن 
ایفـا می کنـد. ایـن مـاده می توانـد بـه جلوگیـری از تنش 
عضالنـی، درد، اسپاسـم، گرفتگـی و خسـتگی کمک کند.

■ محتـوای پروتئیـن در فنـدق می توانـد بـه شـما در 
افزایـش تـوده عضالنـی کمـک کنـد کـه این مورد سـبب 
می شـود سـوخت و سـاز بدن افزایـش یابد. محققـان بین 
مصـرف فنـدق و شـاخص تـوده بدنی و نسـبت بیـن قد و 

وزن، رابطـه ای پیـدا کرده انـد. تحقیقات نشـان داده اسـت 
کسـانی کـه روزانـه از ایـن آجیل مصـرف می کننـد، اندام 

متناسـب تری دارنـد.
■ یکـی از مهم تریـن فوایـد فندق کمک به سـالمت قلب 
اسـت. به گفته محققـان، فندق مواد مغذی شـامل چربی، 
فیبـر، پتاسـیم، فوالت و ویتامیـن E را به بدن شـما اضافه 
می کنـد. هـم چنین تحقیقـات دیگری نشـان داده اسـت 
کـه مصـرف مـداوم آن، با افزایش چربی سـالم، پالسـمای 
سـالم و کاهـش خطر ابتـال بـه بیماری های قلبـی عروقی 
در مـردان بالغ که مشـخصات کلسـترول خون بـاال دارند، 

در ارتباط اسـت.
■ فندق یک منبع غنی از اسـید اولئیک اسـت. تحقیقاتی 
در سـال 200۹ نشـان داد که اسـید اولئیک در جلوگیری 
از تولید انسـولین از TNF-alpha سیتوکین التهابی برای 

افـرادی که دیابـت نوع 2 دارند، موثر اسـت.
■ آنتی اکسـیدان ها مـواد شـیمیایی مضـر را در بـدن بـه 
نـام رادیکال هـای آزاد خنثـی می کننـد. رادیکال هـای آزاد 
می تواننـد بـه سـاختار سـلولی و حتـی DNA آسـیب 
برسـانند. فندق هـا مقـدار زیـادی آنتی اکسـیدان بـه نـام 
پروآنتوسـیانیدین )PAC(دارنـد کـه بخشـی از خانـواده 

می شـوند. محسـوب  پلی فنل هـا 

محتـوای اسـید اولئیـک در فنـدق می توانـد از غشـاهای 
سـلولی در برابر رادیکال های آزاد محافظت کند. اسـیدهای 
چـرب جـزء اصلی سـاختمان غشـاهای سـلولی به شـمار 
می روند. رادیکال های آزاد باعث ایجاد اسـترس اکسـیداتیو 
بـاال در اسـیدهای چرب می شـوند کـه ممکن اسـت برای 

پروتئین هـا و DNA در بـدن مضر باشـند.
■ از دیگـر فوایـد فنـدق می تـوان بـه بهبـود حافظـه و 
آرامش بخشـی آن اشـاره کـرد. هـم چنیـن فنـدق بـرای 
افـراد مبتـال بـه بیمـاری آلزایمـر، بسـیار مفید اسـت. در 
مطالعـه  روی حیوانـات، حافظـه موش هـا در اثـر مصرف 
فنـدق بهتر شـد، اضطـراب کاهش یافت و عفونت سـبک 

نیـز ناپدید شـد

همه چیز های خوب درباره فندق 
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برنامه ریزی رویدادهای 
فدراسیون جهانی تکواندو 

بـه گزارش روابط عمومی فدراسـیون تکواندو، جلسـه 
آنالیـن اتحادیه هـای قـاره ای تکواندو و "دکتـر چو" رئیس 
فدراسـیون جهانـی بـا محوریـت برنامه هـای آینـده و ارائه 
نظـرات بـه منظـور حضـوری قوی تـر در شـرایط سـخت 

برگزار شـد. کنونی 
»دکتـر چـو« رئیس فدراسـیون جهانـی از اهمیـت و تمرکز 
بـر روی چالـش اخیـر به عنـوان فرصتـی در راه رسـیدن به 
آینـده ای بهتـر تاکیـد کـرد و در بخشـی ازسـخنانش گفت: 
یقیـن دارم کـه هـر تغییـری سـر آغـاز فرصت هایـی جدید 
اسـت. زمان آن فرا رسـیده که جهان تکواندو را از نو بسـازیم. 
گفتنـی اسـت؛ در ایـن جلسـه هـم چنیـن بـه برنامـه 
تکوانـدو  ریـزی مجـدد رویدادهـای فدراسـیون جهانـی 
اعـم از تغییـرات بـه وجـود آمـده در رقابت هـای قهرمانی 
جهانی 202۱ - ووشـی و تاریخ مسـابقات کسـب سـهمیه 
بازی های المپیک و پارالمپیک آسـیا و اروپا پرداخته شـد. 
موارد مطرح شـده در این جلسـه، در شـورای فوق العاده ی 
فدراسـیون جهانـی تکوانـدو کـه قرار اسـت ۱2 مـی )2۳ 
اردیبهشـت مـاه( به صـورت ویدئـو کنفرانس برگزار شـود 

بـه تأییـد نهایی اعضـا خواهد رسـید.

دو کلمه حرف ورزشی
ســـیاوش بهبـــودی

● ایــن روزهــای کرونایــی مــردم خالــی از حاشــیه های 
مختلــف نمانــده اســت. از جملــه در صحنه ورزش کشــور 

و علی الخصــوص بخــش فوتبال پرطرفــدار...!

ــپولیس و  ــپاهان و پرس ــان س ــازی می ــق ب ــدم تحق ع
ــیه  ــک حاش ــعله وری ی ــه ش ــس از آن، جرق ــات پ اتفاق
پردامنــه را موجــب شــد و مشــاجراتی را میــان بــزرگان 

ــودآورد. ــگاه بوج دو باش
ــرای خــودش  ــم ب ــر تی ــه ه ــی ک جــدا از حــق و حقوق
قائــل اســت، الفاظــی کــه ردوبــدل شــده بازتــاب داشــته 
ــار  ــی از اظه ــت. بخش ــده اس ــم ش ــی ه و پادرمیانی های
ــاجره  ــه و مش ــورت نگرفت ــازی ص ــورد ب ــا در م نظره

ــم: ــا هــم مــرور کنی ــه را ب صــورت پذیرفت

■ خبرآنالین

اتهامــات و توهین هــای باورنکردنــی قلعه نویــی و افشــین 
پیروانــی بــه یکدیگــر در برنامــه زنــده تلویزیونی!

امیــر قلعــه نویــی و افشــین پیروانــی در برنامــه شــب های 
ــا  ــا ب ــده ام ــی زن ــی شــبکه ورزش در بحــث کالم فوتبال
ــی ادب،  ــواد ، ب ــون؛ بی س ــی چ ــا واژگان ــم، ب ــه از ه فاصل
را  یکدیگــر  جدی تــر  طعنه هــای  و  زنــده دار  شــب 
ــازی برگــزار نشــده  ــر ســر ب نواختنــد. دعــوای ایــن دو ب

ــپاهان اســت. ــان پرســپولیس و س می

■ فارس

ــا  ماجراهــای بیــن دو باشــگاه پرســپولیس و ســپاهان ب
توجــه بــه عــدم برگــزاری بــازی بیــن ایــن دو تیــم بــه 
دلیــل عــدم حضــور تیــم اصفهانــی در زمیــن مســابقه 

ــود. ــری می ش ــاد جدیدت ــر روز وارد ابع ه
درحالــی کــه کمیتــه انضباطــی رای بــه ۳ امتیــاز 
ــه  ــده ب ــن پرون ــا ای ــپولیس داد ام ــه پرس ــازی ب ــن ب ای
کمیتــه اســتیناف رفتــه اســت امــا حاشــیه هــای ایــن 
ــار  ــر ب ــدنی نیســت و ه ــام ش ــزار نشــده تم ــازی برگ ب
ــم  ــه ه ــم علی ــل دو تی ــف عوام ــای مختل ــه بهانه ه ب
ــری  ــن موضع گی ــد. در تازه تری ــری می کنن ــع گی موض
افشــین پیروانــی روزگذشــته)2/۱( مواضــع ســختی 

علیــه ســپاهان گرفــت. از ســویی امــروز )2/2(در خبرهــا 
آمــده بــود کــه امیــر قلعه نویــی قصــد دارد از سرپرســت 

ــد.  ــکایت کن ــپولیس ش پرس
امــروز نیــز غالمحســین پیروانــی در مصاحبــه ای اعــالم 
ــی اســت و نمــی  ــی آدم خوب ــر قلعــه نوی کــرد کــه امی
ــرادرم،  ــه ب ــم. ب ــر قضــاوت کن ــن دو نف ــم وســط ای توان

ــذارم. ــرام می گ ــا احت ــام فوتبالی ه ــی و تم ــه نوی قلع
غالمحســین  پیروانــی در مــورد ایــن صحبت هــای خــود 
عنــوان کــرد: مــن اصــال در ریــز جریانــات اتفــاق افتــاده 
ــن موضــوع  ــورد ای ــی در م ــودم و وقت ــن نب ــن طرفی بی
ــود  ــگی خ ــادت همیش ــق ع ــد طب ــیده ش ــوال پرس س
ــه آرامــش دعــوت کــردم. از نظــر مــن همــه  ــراد را ب اف
آدم هــا خــوب هســتند و بــه همیــن دلیــل هــم گفتــم 
قلعه نویــی آدم خوبــی اســت. وی افــزود: وقتــی متوجــه 
ماجراهــا و پشــت پــرده حرف هــا قــرار گرفتــم فهمیــدم 
ــازه متوجــه دلیــل  ــا افشــین اســت. مــن ت کــه حــق ب

ــدم. ــا ش ــن صحبت ه ای

■ خبر ورزشی
ــتیار  ــل اول دس ــم فص ــه در نی ــت ک ــا نیکبخ علیرض
ــود، در فدراســیون فوتبــال حضــور  غالمرضــا عنایتــی ب
یافــت و دربــاره علــت حضــورش بــه خبرنــگاران پاســخ 

ــده ام.  ــخصی آم ــرای کار ش داد: ب

او در مــورد صحبــت هــای پیروانــی و قلعــه نویــی 
ــا هــم کار  علیــه یکدیگــر عنــوان کــرد: قبــال ایــن دو ب
می کردنــد و قشــنگ نیســت کــه ایــن طــور باشــد. مــا 
را بــا فوتبــال ســرگرم کردنــد و حــاال کــه فوتبال نیســت 
بعضــی هــا بــه همدیگــر بــی احترامــی می کنند کــه کار 
خوبــی نیســت. شــاید مــن هــم بعضــی مواقــع یــک ذره 
تنــد رفتــم و بــه بزرگتــر از خــودم بــی احترامــی کــردم 
ــردم. االن  ــم ک ــی ه ــوده و عذرخواه ــی منظــور ب ــا ب ام
ــن  ــد ای چــون فوتبــال نیســت و مــردم ســرگرمی ندارن

ــود. ــوری می ش ط

■ تسنیم
ــتیناف  ــه اس ــه کمیت ــان جلس ــی در پای ــین پیروان افش
دیــدار برگــزار نشــده ســپاهان و پرســپولیس از دور 
برگشــت بــازی هــای لیــگ برتــر در حضــور خبرنــگاران 
گفــت: مــا نظرات مــان را اعــالم کردیــم. مســووالن 
محتــرم تیــم ســپاهان هــم نظرات شــان را گفتنــد. 

ــم. ــون را داری ــرای قان ــع اج ــاءاهلل توق ان ش
ــم  ــی داشــته ه ــا قلعه نوی ــه ب ــاره حواشــی  ای ک وی درب
ــرام هســتند،  ــل احت ــرای مــن همــه قاب ــادآور شــد: ب ی
همــه را دوســت دارم، مخلــص همــه هــم هســتیم؛ ولــی 

افشــین پیروانــی هــر ُکنشــی دیــد، واکنــش نشــان داد. 
ــری  ــک س ــد، ی ــا آم ــری مصاحبه ه ــک س ــاً ی مطمئن
بحث هــا شــد، مــن هــم جوابگــو بــودم. مــن هــم بلــدم 
ــوت، آرزوی  ــه پیشکس ــر، ب ــه بزرگت ــذارم ب ــرام بگ احت
ــن  ــی از م ــم کس ــر ه ــه و اگ ــرای هم ــالمتی دارم ب س
ــم هســتم  ــن مخلصــش ه ــر اســت، م ناراحــت و دلگی
ــش را  ــواب آن ُکن ــی ج ــین پیروان ــم افش ــی می گوی ول
داد، یعنــی آمدنــد علیــه مــن اظهــار نظــر کردنــد، علیــه 
تیــم بــزرگ پرســپولیس نظــر دادنــد، مــن هــم مجبــور 
ــود واکنــش نشــان دهــم. در نهایــت  ــودم، وظیفــه ام ب ب

موفــق باشــید!

■ ایلنا
مهــدی رحمتــی گلر شــهرخودرو از ســرمربی ســپاهان و 
سرپرســت پرســپولیس خواســت تــا بــه اختــالف و جدل 

خــود ادامــه ندهند.
در روزهــای اخیــر بحــث و جــدل میــان امیــر قلعه نویــی 
و افشــین پیروانــی ســوژه روز فوتبــال کشــور بــوده کــه 
پــای دیگــر چهره هــای مطــرح فوتبــال را هــم بــه ایــن 

ماجــرا کشــانده اســت.
مهــدی رحمتــی، گلــر شــهر خــودرو بــا انتشــار متنــی 
ــت  ــر خواس ــن دو نف ــود از ای ــخصی خ ــه ش در صفح
ــار گذاشــته و احتــرام یکدیگــر را نگــه  ــات را کن اختالف

ــت: ــته اس ــد. وی نوش دارن
]امــام علــی)ع( فرمــود: "و قــروا کبارکــم، یوقرکــم 
صغارکــم"؛ بــه بزرگانتــان احتــرام کنیــد تــا، تــا 

کوچکترهــا هــم بــه شــما احتــرام کننــد.
ــرده ام،  ــازی ک ــال ب ــه فوتب ــالی ک ــن حــدود 20س در ای
ــر  ــوت فک ــار در خل ــر ب ــا ه ــته ام ام ــم نداش ــتباه ک اش
ــار  ــم کاش می شــد یــک ب ــه خــودم می گوی می کنــم، ب
ــه عقــب برگــردم و دســت همــه کســانی کــه  دیگــر ب
حتــی یــک روز برایــم زحمــت کشــیدند را ببوســم و از 

آن هــا حاللیــت بگیــرم.
خیلی هــا در ذهنــم هســتند؛ از ناصــر حجــازی تــا 
منصــور پورحیــدری، از امیرقلعــه نویی و پرویــز مظلومی 
تــا شــاغالم پیروانــی و خیلی هــای دیگــر کــه خودشــان 

ــز هســتند. ــم عزی ــدر برای ــد چق می دانن

در ایــن یکــی دو روز اخیــر می بینــم کــه همــه درحــال 
ــوان  ــه عن ــا ب ــتند ام ــر هس ــه یکدیگ ــری علی موضع گی
کوچکتریــن عضــو خانــواده فوتبــال می خواهــم خواهش 
ــن  ــد. همی ــام کنن ــث را تم ــن بح ــه ای ــه هم ــم ک کن
2هفتــه پیــش بــود کــه بــزرگان اســتقالل و پرســپولیس 
بــه خاطــر یــک اشــتباه ســاده، علیــه هــم موضع گیــری 
ــه  ــرود. ب ــن ب ــا از بی ــود احترام ه ــک ب ــد و نزدی کردن
ــن بحــث  ــم ای ــن خاطــر از همــه خواهــش می کن همی
را تمــام و بــه روزهــای خــوب فکــر کنیــم. روزهایــی کــه 
ــر را فرهنگ ســازی  ــه بزرگ ت مــا کوچک ترهــا احتــرام ب

ــی[ ــا عل ــم. ی می کنی
ــه  ــه اشــخاصی ک ــای خیرخواهان ــم توصیه ه ● امیدواری
ــتند  ــور هس ــای آرام در ورزش کش ــاد فض ــی ایج در پ
ــال  ــای فوتب ــود در فض ــود موج ــم آل ــای خش برگفته ه
کشــور چیــره شــود و هــواداران شــاهد روابــط دوســتانه 
و مبتنــی بــر مشــی ورزشــکارانه میــان بــزرگان فوتبال و 

ــند. ــا باش ــتداران تیم ه ــز دوس نی

حاشیه های نامرغوب 
در تعطیلی های کرونایی!

تالش ایران برای کسب 
۳ سهمیه باقیمانده

بـر اسـاس گزارشـی کـه اتحادیـه جهانـی کشـتی 
منتشـر کرده اسـت، تاکنون نیمی از سـهمیه های اوزان 
شـش گانه کشـتی آزاد برای المپیک 2020 توکیو کسـب 
شـده و تـالش کشـتی گیران برای کسـب نیمـی دیگر از 

ایـن سـهمیه ها ادامـه خواهد داشـت.
رضـا اطری، حسـن یزدانـی و یداله محبی کشـتی گیران 
کشـورمان در اوزان ۵۷، ۸6 و ۱2۵ کیلوگـرم هسـتند 
کـه توانسـته انـد سـهمیه هـای المپیـک را در رقابـت 
هـای جهانـی نورسـلطان قزاقسـتان بدسـت آوردنـد و 
نماینـدگان کشـورمان نیـز باید برای کسـب سـهمیه در 
اوزان 6۵، ۷۴ و ۹۷ کیلوگـرم در 2 رقابـت گزینشـی قاره 
آسـیا و گزینشـی جهانـی کـه سـال آینده در کشـورهای 
قرقیزسـتان و بلغارسـتان برگـزار می شـود، تـالش کنند.

کشـورهایی که تاکنون موفق به کسـب سـهمیه المپیک 
شـده اند، به شـرح زیر هسـتند:

 - صربسـتان  قزاقسـتان-  روسـیه-  کیلوگـرم:   5۷  ■
ایـران- ترکیـه- هنـد )جهانـی 20۱۹( آمریـکا - کلمبیا 

)گزینشـی قـاره آمریـکا(
مغولسـتان-  قزاقسـتان-  روسـیه-  کیلوگـرم:   ۶5  ■
ژاپن- مجارسـتان- هند )جهانـی 20۱۹( کوبا - آرژانتین 

)گزینشـی قـاره آمریکا(
■ ۷۴ کیلوگـرم: روسـیه- قزاقسـتان- آمریـکا- ژاپـن- 
پورتوریکـو   - کوبـا  )جهانـی 20۱۹(  ایتالیـا  لهسـتان- 

)گزینشـی قـاره آمریـکا(
سـن  سـوئیس-  روسـیه-  ایـران-  کیلوگـرم:   ۸۶  ■
مارینـو- کلمبیـا- هنـد )جهانـی 20۱۹( آمریـکا- پـرو 

آمریـکا( قـاره  )گزینشـی 
آمریـکا-  قزاقسـتان-  روسـیه-  کیلوگـرم:   ۹۷  ■
 )20۱۹ )جهانـی  گرجسـتان  مقدونیـه-  آذربایجـان- 

آمریـکا( قـاره  )گزینشـی  کوبـا  کانـادا- 
 - ایـران   - ترکیـه  گرجسـتان-  کیلوگـرم:   ۱۲5  ■
اوکرایـن- چیـن- کوُزوو )جهانـی 20۱۹( آمریـکا- کانادا 

)گزینشـی قـاره آمریـکا(
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گردشگری برای همهنیم نگاه

بهار سـادات موسوی

● آثـار تخریبی شـیوع بیمـاری کرونا بر اقتصاد جهـان به ویژه 
صنعـت گردشـگری، بـه تدریـج آشـکارتر می شـود و نـه تنهـا 
فعاالن بخش گردشـگری کشـور ما، بلکه تمام دسـت اندرکاران 
ایـن صنعـت در دنیـا، ضمن تالش برای سـرپا مانـدن، به بهبود 
سـریع شـرایط در پس از رفع بـالی کرونا امید بسـته اند و برای 

مانـدن تدابیـری را بـه کمک دولت هایشـان اتخـاذ می کنند.
در صنعت گردشـگری ایران نیز کارشناسـان انتظارات خودشان 
را بیـان می کننـد و مسـووالن هـم در تـالش رفـع بخشـی از 

مشـکالت هستند.
در ایـن زمینـه رسـانه ها نیـز بـرای انعـکاس انتظـارات فعـاالن 
بخـش گردشـگری و اقدامات صـورت گرفته از سـوی نهادهای 
مسـوول پرتالش هسـتند. طی هفته هـای گذشـته بارها معیار 
مطالبی را به بازتاب مسـایل گردشـگری و مصائب آن اختصاص 
داد و در این شـماره نیز مطلبی که در ایسـنا انتشـار یافته است 

به آگاهـی خوانندگان می رسـد.
■ خطری که صنعت گردشگری با آن مواجه است

یـک عضـو جامعه هتلـداران ایـران در نوشـتاری، با برشـمردن 
مسـائل و دغدغه هـای صنف خـود، راه هایـی بـرای برون رفت از 
وضعیـت کرونایـی را بـا خسـارت کمتر مطـرح کـرد. او معتقد 
اسـت کـه اگـر بـرای مشـکالت ایـن حـوزه در دوران کرونایـی 
فکـری نشـود، صنعـت گردشـگری بـا مخاطـره جـدی مواجه 

شـد. خواهد 
سـیدعلی معین زاده  عضـو جامعه هتلداران ایران در یادداشـت 
خـود نگاهـی داشـته بـه بسـته حمایتی جبـران خسـارت های 
مالـی ناشـی از ویروس کرونـا و در عین حالی کـه محتویات آن 
بسـته را درمانگر زخم های صنعت هتل و گردشـگری ندانسـته، 
پیشـنهادهای دیگری را در راسـتای حمایت کارآمـد و بهینه از 
فعاالن گردشـگری مطرح کرده و خواسـتار غربالگری تاسیسات 

گردشـگری برای دریافت تسـهیالت شـده است.
مشـاور جامعه هتلداران ایران نوشـته اسـت: »اگر نمایندگان ما 
و بزرگان و کسـانی را که انتخاب کردیم تا مدافع  منافع صنفی 
ما باشـند و ایشـان در مقابله با پیامدهای این مهمـان ناخوانده، 
کروناویـروس بـا زبان دیپلماسـی و نرم و بـدون هیچگونه تنش 
آفرینـی گاهـی نظراتی را کـه بر گرفته از مشـکالت و معضالت 
ما فعاالن عرصه صنعت گردشـگری کشـور اسـت منعکس می 
کنند و به یقین باید سپاسـگزار و قدرشـناس ایشـان باشیم، اما 
دلیـل نـدارد کـه هـر یـک از فعـاالن و دوسـتداران این صنعت 

بـدون هرگونه رودربایسـتی حق خواهی نکنند.
جنـاب آقـای علی اصغر مونسـان  وزیر محتـرم و متولی صنعت 
گردشـگری کشـور، جنـاب آقای همتی ریاسـت محتـرم بانک 
مرکـزی  و کسـی کـه همه تصـور می کننـد صندوقـی مملو از 
پـول و اعتبار داریـد و در اعطای آن با احتیاط عمل می فرمایید! 
و جنـاب آقـای نهاوندیان معـاون اقتصادی ریاسـت جمهوری  و 
کسـی کـه بـا اعـداد و ارقام بـه جسـت وجوی راهی اسـت برای 
رهایـی فعاالن اقتصادی از این بحـران ناگهانی، و در آخر ،جناب 
آقـای شـافعی، مدافـع صنفـی  کلیه فعـاالن در امـور صنعت و 
معدن و کشـاورزی، هر روز که سـپری می شـود، دنیای صنعت 
گردشـگری نگران کننده تـر می شـود و یقین داشـته باشـید که 

بـا وعـده و وعید نمی شـود آن را نجـات داد.
هـر ماهـه بـا تمـام مشـکالتی کـه وجـود داشـت و اینـک کـه 
بـه نهایـت آن رسـیده، فهرسـت بیمه هـای خدمـات اجتماعی 
و خدمـات درمانـی کارگـران و کارکنان شـریف این تاسیسـات 
را تنظیـم و ضمـن پرداخـت سـهم کارفرمایـی و کارگری، سـه 
درصـد بیمـه بیکاری پرسـنل را نیـز پرداخت می کنیـم و حال 
که وعده پرداخت آن داده شـده، تعـدادی از کارکنان در هر یک 
از تاسیسـات قدیمـی ایـن صنعت بـه افتخار بازنشسـتگی نایل 
شـده اند، آیـا از آن سـه درصـد پرداختـی ایشـان کـه بـه نوعی 
ذخیـره روز مبـادا بـود، هیچ مبلغی بـه کارفرمای آن هـا عودت 
دادیـد؟! ایـن چـه انتظاری اسـت کـه از کارفرمـای آن کارگاه و 
آن تاسیسـات گردشـگری کوچـک وجـود دارد که خود تعطیل 
اسـت و هیـچ فعالیتی نـدارد اما کارکنـان خود را اخـراج نکند؟!

مسـؤوالن عزیز کشـور، هرچند خود به خوبی آگاه هسـتید اما  
بـا انـواع و اقسـام زبـان رسـانه ای و با آمـار و اعداد و ارقـام برای 
شـما ثابت کردیم که نیازمند نقدینگی فوری هسـتیم و شما در 
مقابـل، وعده وام دوسـاله آن هم با بهره مـی دهید؟! وام را زمانی 
بایـد دریافـت کـرد کـه قصد توسـعه و پیشـرفت کار را داشـته 
باشـیم نـه به منظـور بقـاء کار و فعالیت. اگـر صحبت نقدینگی 
بالعـوض را کردیـم فقط به منظـور پرداخت هزینه های سـربار 
بـوده و امیـدی داشـته باشـیم کـه تـا بـا ایـن وجـوه اعطایـی، 
اماکـن و تاسیسـات خود را حفظ کنیـم و جوابگوی بدهی های 
گسـترده خـود باشـیم و حـق نداریـد آن را از مـا دریـغ کنیـد. 
آیـا تصـور می شـود با امهـال بدهـی هـای مالیاتی و بـه تعویق 
انداختـن پرداخـت مالیـات عملکـرد و مالیـات ارزش افـزوده و 
یـا امهـال آبونمـان حامل هـای انـرژی بـه نوعـی بـه مـا کمک 
می شـود؟! خیر این نه تنها کمک نیسـت، بلکه انباشـته شـدن 

بدهـی هـا بـرای ماه های آینده اسـت کـه خود خطـری بزرگتر 
اسـت که دامنگیر تاسیسـات گردشـگری خواهد شـد.

اگـر بـاور دارید که یکی از مسـیرهای نجات اقتصادی کشـور از 
صنعـت گردشـگری می گذرد، لـذا بگذارید کمک تـان کنیم و 
در غیـر ایـن صـورت راه شـما با مـا جـدا خواهد شـد. به یقین 
سـرمایه گذار، رفتـار با تاسیسـات گردشـگری را در زمان مواجه 
شـدن بـا چنیـن بحران هایـی شـاهد اسـت و زمانـی ترغیب به 
ادامـه خواهـد شـد کـه حمایت های بـدون چشمداشـت دولت 
را ببینـد، امـا دریـغ کـه در حـال حاضـر هیچگونـه تمایلـی به 

ندارند. سـرمایه گذاری 

در ذیـل بعضـی از پیشـنهادها و راهکارهـای اجرایـی 
می شـود: مطـرح 

۱-- سـهم گردشـگری از هرگونـه کمـک و یـا تسـهیالت باید 
مشـخص شـود، تاکیـد می کنیم کـه خـود را تافته جـدا بافته 
نمـی دانیـم اما چـون در حـال حاضر و بر اسـاس قانـون برنامه 
ششم توسعه اقتصادی و فرهنگی از مشاغل حوزه وزارت صمت 
جـدا شـده و مسـتقل و صنعتی محسـوب شـده ایـم و زیر نظر 
وزارت میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دستی هستیم، لذا 
سـهم ایـن صنعت مهم نیـز باید جداگانه مشـخص و اعتبار آن  

بـه وزارتخانه مربوطه ابالغ شـود.
۲-- همانطـور کـه بـرای پرداخـت یارانه هـای مردمی مدت ها 
غربالگـری خـود را انجـام داده و دهـک هـای نیازمنـد به کمک 
دولـت را در بیـن حدود ۸0 میلیون جمعیت کشـور شناسـایی 
و تسـهیالتی بـه صـورت کاال و یا نقـدی و هرچند کـم و ناچیز 
امـا در حـد تـوان تحـت عنـوان یارانـه و بسـته هـای حمایتـی 
اعطـا می کنیـد بـه همیـن طریـق الزم اسـت ابتـدا تاسیسـات 
گردشـگری را نیـز بـا مسـتندات در دسـت، به تحلیل نشسـته 
و گروهـا و دسـته ها و واحـد هـای نیازمنـد را شناسـایی کنیـد 
و از نـگاه مـا تاسیسـات و افرادی در صنعت گردشـگری کشـور 
نیازمند هسـتند که در شـرایط حال حاضر نه به منظور کسـب 

درآمـد، بلکـه فقط بـرای بقـاء، در حال مبارزه هسـتند.
۳-- از دولـت و نهادهـای کمـک رسـان انتظار نداریـم جبران 
خسـارت تاسیسـات و افراد را محاسـبه و سـپس برای پرداخت 
بخشـی از آن برآینـد چـون به یقین اگر تفکر بر این مبنا باشـد 
دولت حتی نمی تواند بخشـی از خسـارت هـای هتل های پنج 
سـتاره و یـا شـرکت های بـزرگ رزرواسـیون را بدهـد و لذا باید 
نـگاه از پاییـن به باال باشـد و کمک را فقط برای بقاء تاسیسـات 
و افـراد در نظـر بگیـرد. ایـن که مبنـای اعطای تسـهیالت را بر 
اسـاس تعـداد کارکنـان در نظـر گرفتـه این نیز روش مناسـبی 
نیسـت، زیـرا تاسیسـات گردشـگری بـزرگ و کوچـک بـرای 
کارکنـان و نیـروی شـاغل خـود هزینـه بسـیار کـرده و آن هـا 
را آمـوزش داده انـد و لـذا بـه ایـن سـهولت آن هـا را از دسـت 

داد. نخواهند 
۴-- آغـاز غربالگـری بـا خـود اظهـاری شـروع شـود. بـا در 
دسـت داشـتن انـواع نـرم افزارهـای موجـود ابتدا تاسیسـات 
و افـراد خـود، بایـد یـک اظهارنامـه کـه از سـوی وزارت خانه 
تدوین شـده اسـت، کامل کـرده و اعالم کننـد نیازمند کمک 
هسـتند، چـون بسـیاری از واحدهـا نه تنهـا نیـاز ندارند بلکه 

آمـاده کمک نیز هسـتند.
5-- بـدون هیـچ رودربایسـتی، بایـد غربالگـری را از خودمـان 
آغـاز کنیـم و ابتـدا به سـراغ تاسیسـات زنجیره ای و وابسـته به 
شـرکت ها و نهادهای دولتی و خصولتی برویـم و آن ها را حذف 
کنیـم همانند تاسیسـات وابسـته به بنیاد مسـتضعفان فقط به 
دلیـل آن کـه ایشـان مدافعانـی سرسـخت داشـته و بـه یقیـن 
از دولـت انتظـاری ندارنـد، هـم چنیـن انتظار داشـته باشـیم از 
گـروه هتل هـای بزرگـی هماننـد گـروه هتل هـای »پـارس« و 
نهـاد نیـروی انتظامـی کـه تقاضـا کنیـم با توجـه بـه اندوخته 
و سـپرده ای کـه دارنـد و در همـه حـال به اقشـار مختلـف این 
مـرز و بـوم کمـک کرده انـد لـذا در ایـن سـامانه نیـز ثبـت نام 
نکننـد، از سـایر گروه هـا و شـرکت ها نـام نمـی بریـم، چـون 
ممکـن اسـت سـوء تعبیر شـود. هـم چنیـن از سـایر هتل های 
چهـار و پنـج سـتاره و حتـی سـه سـتاره و یـا دو و یک سـتاره 
و تمـام تاسیسـات کـه تـوان ادامه فعالیـت را تا مدتـی محدود 
دارنـد و امکانات مالیشـان اجازه می دهـد، خالصانه می خواهیم 
کـه بـا از خودگذشـتگی در ایـن سـامانه وارد نشـوند و آخریـن 

گـروه بـا پوزش و احتـرام به تمام تاسیسـات و افـراد در صنعت 
گردشـگری کشـور، روی سـخنم با فعاالن حوزه این صنعت در 
اسـتان های زرخیزی همانند اسـتان خراسـان رضوی و اسـتان 
قم اسـت که موهبت بزرگی دارند و خود سپاسـگزار و شـکرگزار 
خداونـد متعـال هسـتند و این که مسـتقیماً زیر سـایه حضرت 
امام رضا )ع( و حضرت معصومه )ع( سـالیان سـال به کسـب و 
کار پرداختـه انـد و هرچنـد کل مملکت ایـران بـرای وجود این 
بزرگـواران هنوز نفس می کشـد اما امیدواریم که شـما همکاران 
نیـز در ایـن سـامانه ثبـت اطالعات نکنیـد و اگر واقعاً احسـاس 
مـی کنیـد نیازمندانـی وجـود دارنـد لـذا از تولیت آسـتان این 
حرمین شـریفین تقاضای کمک کنیـد  و از دولت انتظار کمک 

نداشـته باشید.
۶--  از دولـت و کلیـه دسـتگاه های اجرایـی و نهادهای دولتی 
تقاضـا می کنیـم اگر اماکنـی که تغییر کاربـری داده شـده و در 
حـال حاضـر در اختیار اشـخاص حقیقـی و حقوقی بـه صورت 
اجـاره قـرار داده ایـد و بـا هـر عنوانـی از تاسیسـات صنعـت 
گردشـگری محسـوب می شـوند، برای حداقل سـه ماه کرایه ای 
دریافـت نکنیـد کـه ایـن خود کمـک بزرگی اسـت و بـه یقین 
ایـن دسـته از تاسیسـات نیز در سـامانه ثبت نـام نخواهند کرد.

۷-- تاسیسـاتی مانند خانه مسـافر که تحت پوشـش شـرکت 
مـادر تخصصـی گردشـگری هسـتند و ایـن شـرکت بـا کمک 
دولـت بـه وجـود آمـده لـذا بایـد وسـیله همیـن شـرکت ها 
حمایـت و اعتبـار نقدینگـی بـرای آن هـا در نظر گرفته شـود و 
هـم چنیـن واحدهـای بوم گـردی که تاسـیس آن ها بـه عنوان 
یـک شـغل نبـوده و اکثـر در روسـتاها بوجـود آمدنـد تـا تولید 
اشـتغال خانوادگـی کـرده و درآمـد آن ها کمک هزینه ای باشـد 
بـرای خانـواده و اکثراً از صندوق هایی مانند »صنـدوق امید« وام 
گرفته نـد بایـد طریقـی اتخاذ شـود کـه بازپرداخت وام هـا برای 

یک سـال متوقف شـود.
۸ -- در خصـوص مالیـات اعـم از مالیـات شـغلی و عملکرد و 
مالیـات ارزش افـزوده، چـون معافیت هـا به صورت قانون اسـت 
و حتـی درمورد بخشـش جرائم نیز قانونگـذاران عزیز مصوباتی 
دارنـد لـذا دولـت نمی توانـد قولـی دهـد و اگر مجلس شـورای 
اسـالمی و نماینـدگان عزیـز صـالح دانسـتند به یقیـن باید به 
صـورت مـواد قانونـی بـرای معافیـت و بخشـودگی ها تصمیـم 

گیـری کـرده و بـه دولت ابـالغ کنند.
۹-- مـردم جهـان و دنیـا بایـد بداننـد کـه بـا تحریم هایی که 
اسـتکبار جهانی به سـرکردگی امریـکای جهانخوار علیـه ایران 
عزیـز مـا وضـع کـرده، ضربـه سـنگینی در ایـن برهه بـر پیکر 
صنعـت گردشـگری کشـور وارد می کند و لـذا راهکاری تعیین 
کننـد و اجازه دهند که بدون ورود به مسـائل سیاسـی با کمک 
وزارت اطالعـات و وزارت امـور خارجـه، بخش خصوصی صنعت 
گردشـگری کشـور با صندوق بین المللی پول و سازمان جهانی 
گردشـگری وارد مذاکره شـده و بر اساس مستندات ارائه شده از 
این صندوق سـهم گردشـگری کشور را مطالبه کند. گردشگران 
و جهانیـان نیازمنـد بازدیـد از جـای، جای کشـور پهنـاور ایران 
هسـتند و بازدید از میراث فرهنگی این کشـور کهنسـال آرزوی 
بسـیاری از گردشـگران دنیا اسـت و همانطور که همیشـه و در 
همـه حال پذیرای این دسـته از گردشـگران فرهنگی بـوده ایم 
در پسـا کرونـا نیـز بایـد ایـن آمادگی را داشـته باشـیم لـذا این 
وظیفـه اخالقـی بـر گـردن همان گردشـگران اسـت کـه برای 
بقاء تاسیسـات گردشـگری کشورها از سـازمان های بین المللی 

تقاضـای کمک و یـاری کنند.
۱۰-- پس از این غربالگردی و شـناخت و شناسـایی تاسیسـات 
و افـراد نیازمنـد بـه کمـک بـه یقیـن بـا الگویـی بسـیار سـاده 
هماننـد تعـداد شـاغالن و یـا درخصـوص واحدهـای اقامتی بر 
اسـاس تخت و سـتاره و قدمت فعالیت، دفاتر خدمات مسافرتی 
بنـد ب بر اسـاس تعداد کارکنـان و تعداد برگـزاری تعدادتورها، 
واحدهـای پذیرایـی بـر اسـاس شـاغلین و تعـداد صندلـی و..... 
ضرایب و معیارهای نزدیک به واقعیت و سـهم هریک مشـخص 

مـی شـود که پسـندیده اسـت در اسـرع وقت پرداخت شـود.
بـرای صنعـت  از کل مبلغـی کـه  ۱۱-- پیشـنهاد می شـود 
گردشـگری در نظـر گرفتـه شـده اسـت، حـدود ۷0درصـد آن 
بـا روش بـاال بـه صورت بالعوض در اختیار تاسیسـات گذاشـته 
شـده و ۳0 درصـد باقیمانـده را بـه صـورت وام بـا هـر میـزان 
کارمـزدی که مشـخص مـی کننـد در اختیار سـایر متقاضیان 

شود. گذاشـته 
در نهایـت، از دولـت و ریاسـت جمهـوری تقاضـا م کنیـم بـا 
رهنمودهـا و دسـتورات خـود بـرای نجـات صنعت گردشـگری 
کشـور آنچـه در تـوان دارنـد و مقـدورات اجـازه می دهد تالش 
کننـد و یقیـن داریـم بـا یـاری خداوند متعـال بـه زودی بر این 
کرونـا ویـروس غلبـه خواهیـم کرد اما صنعت گردشـگر کشـور 
بـرای رسـیدن بـه نقطـه مطلـوب و حداقل رسـیدن بـه همان 
شـرایط قبل از شـیوع این ویروس خطرناک، مبارزه ای سـخت 

را در پـی دارد و تالشـی مضاعـف را می طلبـد.«

جزئیات وام گردشگری
 ویژه کرونا

ایسـنا -- ولـی تیمـوری معـاون گردشـگری بـا بیـان 
این که گردشـگری بیشترین تسـهیالت حمایتی را دریافت 
کـرده اسـت، گفـت: نـرخ سـود ایـن تسـهیالت ۱2 درصد 
اسـت کـه پرداخـت آن از نیمه اردیبهشـت مـاه در بانک ها 
آغاز می شـود و تنفس آن تا ابتدای مهرماه امسـال اسـت و 

دوره بازپرداخـت آن دو سـاله تعیین شـده اسـت.
وی ادامـه داد: جزئیـات ایـن تسـهیالت بـرای ۱0 رسـته 
کـه بیشـترین زیـان را از ویـروس کرونا متحمل شـده اند، 
مشـخص شـده اسـت که گردشـگری جزو آن اسـت. قرار 
شـد ایـن تسـهیالت بـه سـه دسـته ۱. مراکـز اقامتـی، 
پذیرایـی، تفریحـی و سـایر فعـاالن بـه تشـخیص وزارت 
میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی، 2. دفاتر 
خدمات مسـافرت هوایی و گردشـگری، ۳ . صنایع دستی، 
مشـروط بـه حفـظ مشـاغل و براسـاس فهرسـت بیمه به 
ازای هـر نفر شـاغل، اختصـاص یابد. مثال اگـر یک هتل و 
یـا دفتر خدمات مسـافرتی 20 نفر شـاغل بیمه ای داشـته 
باشـد، بـه ازای هـر نفـر ۱6 میلیـون تومـان تسـهیالت 

تخصیـص می یابـد.
معـاون گردشـگری گفـت: تعـداد مشـاغل هـر یـک از 
در  بیمـه  فهرسـت  براسـاس  شـده  تعییـن  رسـته های 
می شـود  مشـخص  اسـفندماه  و  بهمـن  دی،  ماه هـای 
ایـن  متقاضیـان  و  تاسیسـات  کـه  نیسـت  این گونـه  و 
تسـهیالت درباره تعـداد کارمنـدان، خوداظهاری داشـته 

باشـند، اقـدام صرفـا براسـاس فهرسـت بیمـه اسـت.
تیمـوری دربـاره حمایت های مالی از مشـاغل بدون بیمه 
همچـون راهنمایان گردشـگری، بومگردی ها و هنرمندان 
صنایـع دسـتی و سـایر مشـاغل مرتبط بـا ایـن حوزه ها، 
توضیح داد: این مشـاغل غیر رسـمی محسـوب می شـوند 
کـه در فهرسـت بیمـه قـرار ندارنـد، البتـه گروهـی از 
شـاغالن ایـن حوزه هـا بیمـه دارند کـه از تسـهیالت ۱6 
میلیـون تومانـی می توانند اسـتفاده کنند امـا گروهی که 

بیمـه ندارنـد جـزو دسـته اول و در بخش »سـایر فعاالن« 
تعریـف شـده اند که به تشـخیص وزارت میـراث فرهنگی، 
گردشـگری و صنایـع دسـتی بـرای دریافت همیـن میزان 

تسـهیالت بـه بانک هـا معرفی می شـوند.
وی افـزود: سـایر رسـته ها بـا مسـاله مشـاغل غیررسـمی 
نیسـتند و فقـط گردشـگری و صنایـع دسـتی  مواجـه 
چنین شـاغالنی دارد کـه حمایت مالی از آن ها سـاز و کار 
متفاوتـی خواهـد داشـت، در این بـاره بـا وزارت کار و بانک 
مرکـزی صحبت هایی شـد کـه از محل همین تسـهیالت، 

از مشـاغل غیررسـمی گردشـگری حمایت شـود.
تیمـوری دربـاره تصویب رقـم درخواسـتی وزارت میراث 
فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی به ملبـغ ۳۸ هزار 
میلیـارد ریـال،   اظهـار کـرد: ایـن عـدد را در اختیارمـان 
تسـهیالت جبـران  پرداخـت  کار  و  سـاز  ندادنـد،  قـرار 
خسـارت ناشـی از ویـروس کرونـا این گونه تعریف نشـده 
کـه عـدد خاصـی را مصوب و به رسـته شـغلی اختصاص 
دهنـد، بلکـه از کل رقـم تسـهیالت بانکی درنظـر گرفته 
شـده، براسـاس فهرسـت بیمـه، مبلغـی بـه صـورت وام 

اختصـاص می یابـد.
وزارت میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی 
قبـال در دیـدار با معـاون اول رییس جمهـور و رییس کل 
بانـک مرکـزی، میزان خسـارت وارد شـده به سـه بخش 
میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی را ۳۸ هزار 
میلیـارد ریـال بـرآورد کـرده بـود و درخواسـت داشـت 
ایـن مبلـغ از ۷۵0 هـزار میلیـارد ریـال تسـهیالت بانکی 
بـرای حمایت از مشـاغل در دوران کرونـا، اختصاص داده 
شـود. طبـق گـزارش وزارت صنعـت، گردشـگری جـزو 
صنایعـی اسـت کـه شـیوع ویـروس کرونا بـا ۱00 درصد 
خسـارت مالی مواجه شـده اسـت. وزیر میـراث فرهنگی، 
گردشـگری و صنایـع دسـتی قبـال گفتـه بـود: اگـر ایـن 
مبلـغ را اختصـاص ندهند، سـیل بیکاری در گردشـگری 
راه می افتد. او تعداد شـاغالن مسـتقیم در گردشـگری را 

حـدود ۸0 هـزار نفـر اعالم کـرده بود.

مصائب گردشگری ایران وراه های رفع آن 
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۴ میلیون کارگر
خارج از حمایت های کرونایی

رییـس انجمـن صنفـی کارگـران سـاختمانی با اشـاره به 
غفلـت دولـت از ۴میلیـون کارگـر تحت پوشـش بیمـه خاص 
گفـت: علیرغـم ایـن که ایـن کارگـران بـه خاطر شـیوع کرونا 
بیـکار شـده اند دولت برنامـه ای برای حمایـت از آن هـا ندارد.

 یکـی از مهم تریـن تبعـات شـیوع ویـروس کرونا، تعطیـل و یا 
نیمـه تعطیل شـدن بخش سـاخت و سـاز کشـور بوده اسـت. 
ایـن مسـاله عـالوه بـر وارد کـردن ضـرر و زیان بـه این بخش 
مولـد، منجـر به بیـکاری کارگران سـاختمانی شـده اسـت. در 
ایـن بیـن مسـاله مهم تـر ایـن اسـت که بـا توجـه به ایـن که 
کارگران سـاختمانی، کارفرمای ثابت و قـرارداد بیمه ای ندارند، 

مشـمول بیمـه بیکاری نمی شـوند.
در همیـن ارتباط، اکبر شـوکت رئیس انجمـن صنفی کارگران 
سـاختمانی اظهـار داشـت: متأسـفانه بـا توجـه بـه ایـن کـه 
کارگران سـاختمانی کارفرمـای ثابت و قرارداد بیمـه ای ندارند، 

مشـمول بیمـه بیکاری هم نیسـتند.
وی تصریـح کـرد: مـا انتظار داشـتیم با توجه به بروز شـرایطی 
همچـون سـیل، زلزله و اخیراً شـیوع ویروس کرونـا، دولت یک 
برنامه ریـزی بـرای حمایـت از معیشـت کارگـران سـاختمانی 

انجـام می داد.
وی افـزود: دولـت بـه صنـدوق بیمه بیـکاری بـرای حمایت از 
افـرادی کـه مشـمول بیمه بیـکاری هسـتند، ۵ هـزار میلیارد 
تومـان کمـک کـرده اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه تمـام 
اطالعـات و آمـار افـراد دارای بیمـه خـاص همچـون رانندگان 
بـرون شـهری و درون شـهری، کارگـران سـاختمانی، خادمین 
مسـاجد، کارگران سـاختمانی، زنبورداران و... در اختیار سازمان 
تأمیـن اجتماعـی و سـامانه خدمـات رفـاه ایرانیان قـرار دارد و 
دولـت می توانسـت با اسـتفاده از این اطالعات به این قشـر که 
کالً ۴ میلیـون نفر هسـتند کمک کند. باید توجـه کرد که این 

افـراد هیچکـدام بیمه بیـکاری ندارند.
شـوکت ادامـه داد: در حـال حاضـر ۹ میلیـون نفر بیمه شـده 
اجبـاری در کشـور وجـود دارد کـه مشـمول حمایـت صندوق 
بیمـه بیـکاری هسـتند و دولـت بـه این افـراد ۵ هـزار میلیارد 
تومـان کمـک کرده اسـت امـا به ایـن ۴ میلیون نفـر که هیچ 
گونـه اندوختـه ای در صندوقشـان ندارند یک ریـال هم کمکی 

نشـده است.

وی گفـت: انتظار داشـتیم دولت عادالنه اعتبـار را بین کارگران 
تقسـیم می کـرد؛ بـه گونه ای کـه مثالً ۳ هـزار میلیـارد تومان 
بـرای دارنـدگان بیمه اجباری و 2 هزار میلیـارد تومان نیز برای 
دارنـدگان بیمه هـای خاص که صنـدوق ندارند و اطالعاتشـان 
در دسـت دولـت هسـت در نظـر می گرفت. با توجه بـه این که 
حـدود ۳0 درصـد از ایـن افراد وضعیت مالی بـدی دارند دولت 
حداقل می توانسـت این افراد را سـاماندهی کند و به این قشـر 

اعتبـاری اختصاص می داد.
رئیـس انجمن صنفی کارگران سـاختمانی افزود: هـر روز دفاتر 
انجمـن صنفـی ما در سراسـر کشـور شـاهد مراجعـه کارگران 
هسـتند. کارگرانـی کـه با عزت زندگـی می کننـد و حال چند 
مـاه اسـت که حقوقـی دریافـت نکرده اند. کارگران سـاختمانی 
زمسـتان و ایام سـرد سال شغلشـان ریزش می کند و حال ایام 

کرونایـی موجب شـده، این اوضاع بدتر شـود.
وی ادامـه داد: در حـال حاضـر مشـاغل سـاختمانی تقریبـاً به 
تعطیلی کامل درآمده و این در حالیسـت که کارگر ساختمانی 
یـک روز سـرکار نـرود بـرای روز بعـد، پـول ندارد. هـم چنین 
قطـع ارتبـاط بین اسـتانی موجب شـد رانندگان برون شـهری 

)شـوفر( یـک ریـال در این دو مـاه حقـوق دریافت نکند.
شـوکت در مورد ارائه تسـهیالت به کارگران ساختمانی، گفت: 
در حد حرف باقی مانده اسـت و تاکنون هیچ گونه تسـهیالتی 

به کارگران سـاختمانی داده نشده است.
وی افـزود: خـود انجمن هـا بـا کمـک خیریه ها بسـته های هر 
چنـد جزئـی را تهیه کـرده و به برخـی از کارگـران داده اند، اما 
تاکنـون از هیچیـک از نهادهـای دولتـی و شـبه دولتـی هیـچ 

گونـه تسـهیالتی به کارگران سـاختمانی اعطا نشـده اسـت.
شـوکت گفـت: در مـورد وضعیـت کارگـران سـاختمانی، نامه 
کتبـی بـه وزارت کار و... نوشـتیم اما همه توجه ها بـه کارگران 

سـاختمانی در حـد شـوی تلویزیونـی باقی مانده اسـت.

ادامـه از صفحـه۱:  نایـب رئیس شـرکت بـورس تاکید 
کـرد: تمامـی فعـاالن بـازار و افـرادی کـه به نوعی کسـب و 
کار آن ها به بازار سـرمایه گره خورده، عالقمند توسـعه بازار 
سـرمایه هسـتند اما توسـعه پایدار و طبیعتاً امـروز این بازار 
رونـق دارد امـا در بلندمـدت می تواند با نگاه نادرسـت دچار 

رکود طوالنی شـود.
خواجـه نصیـری بـا اشـاره بـه بررسـی صـورت گرفتـه در 
خصوص قیمت سـهام ۴00 شـرکت بورسـی و رشد فروش 
و سـودآوری آن هـا در سـال ۹۸ گفـت: طبـق آمارهـا ۹۸ 
درصـد شـرکت های بازار سـرمایه به لحـاظ تعـدادی، دارای 
انحـراف منفـی بـازده سـهم از رشـد فـروش و سـود آوری 
هسـتند و تنهـا 2 درصـد ایـن شـرکت ها توانسـتند رشـد 

مسـاوی و یـا بهتـر از بـازده سـهم را تجربـه کنند.
وی افـزود: بـه عبـارت دیگر قیمت سـهام این شـرکت ها در 
سـال ۹۸ رشـد کرده اما در مقابل انتظار رشـد سـودآوری و 
فـروش آن ها با این رشـد قیمتی همخوانی نـدارد و عملکرد 

شـرکت ها نتوانسـته آن را پوشش دهد.
نایب رئیس شـرکت بورس در تشـریح تناسـب رشد قیمتی 
سـهام یک شـرکت بـا رشـد فـروش و سـودآوری آن گفت: 
بـه عنـوان مثال در صورتی که شـرکتی در سـال ۹۸ رشـد 
قیمتـی 20 برابـری را تجربـه کـرده و قیمـت آن امـروز ۴0 
برابـر نسـبت بـه کل فـروش سـالیانه آن باشـد ایـن بـدان 
معناسـت کـه اگـر ایـن شـرکت در ۴0 سـال آینـده؛ رشـد 
فروشـی نداشـته باشـد و بـا همیـن فـروش ادامه دهـد ۴0 
سـال بـا حاشـیه سـود ۱00 درصـد بفروشـد، بـاز هـم بـه 

قیمـت ارزش امـروزی خـود نخواهد رسـید.
خواجـه نصیری، بـا بیان این که شـرکت های زیـادی از این 
نـوع در بـازار سـرمایه وجـود دارد، گفت: در حـال حاضر در 
یـک جامعـه آماری متشـکل از ۴00 شـرکت در حـدود ۹0 
شـرکت با P/E برابر ۵0 وجود دارد اما وقتی تناسـب سـود 
انتظـاری و فروش آن را بررسـی می کنیـم می بینیم که این 
شـرکت ها در سـال 2 درصد سـود دارند و این سـوال مطرح 
می شـود در کشـوری که سـرمایه گذاری بدون ریسـک آن 
در بانک هـا بیـن ۱۵ تـا 20 درصد اسـت، چطور شـرکت ها 

باید 2 درصد سـود و P/E معادل ۵0 داشـته باشـند؟
■ رشـد قیمـت شـرکت هـا منجـر بـه افزایـش 

اسـت نشـده  آن هـا  سـودآوری 
وی افـزود: در پاسـخ بـه ایـن سـوال بایـد گفت؛ مـا انتظار 
داریـم در مقابـل رشـد قیمـت سـودآوری شـرکت افزایش 
 ۹۸ سـال  عملکـرد  بررسـی  عمـل  در  امـا  کنـد  پیـدا 
شـرکت های حاضـر در بـورس درمقایسـه بـا سـال ۹۷ این 

مسـاله را تأییـد نمی کنـد.
بـه گفته خواجه نصیری، طبق بررسـی صـورت گرفته تنها 
۱0 تـا 20 درصد شـرکت های حاضر در بورس در سـال ۹۸ 

بـا این منطـق ارزنده ارزیابی شـده اند.
نایـب رئیس شـرکت بورس تصریح کـرد: ما در سـال ۹۷ با 
تـورم روبـه رو شـدیم، لذا تورم منجر به رشـد سـودآوری در 
برخی شـرکت ها شـد، اما در سـال ۹۸ مجدداً تورم بیشـتر 

اما رشـد سـودآوری شـرکت ها بسـیار کمتر شـد. وی افزود: 
ایـن بـدان معناسـت که ممکـن اسـت در سـال ۹۹ تورمی 
داشـته باشـیم چه بسا بیشـتر از رشد سـودآوری شرکت ها 
و در پـی فشـار هزینـه ای برای شـرکت ها نسـبت به فشـار 

درآمـدی بیشـتر و سـود خالص آن ها کمتر شـود.
خواجـه نصیـری بـا اشـاره بـه این کـه ایـن اتفـاق در مورد 
همه شـرکت های بورسـی صادق نیسـت، خاطرنشـان کرد: 
طبق این بررسـی اگـر در حال حاضر با تعـداد قابل توجهی 
شـرکت روبه رو هسـتیم که در سـال ۹۸ و در ادامه آن سال 
۹۹ در یـک دوره ۱2 -۱۳ ماهـه بیـش از ۵ تـا 6 برابر رشـد 
قیمتـی را تجربـه کردنـد؛ ایـن بـدان معنی اسـت کـه این 
شـرکت ها از امـروز تا ۵ سـال آینده باید بیـش از ۵0 درصد 
رشـد سـودآوری داشـته باشـند. وی افـزود: بـا این تفاسـیر 
چیـزی حـدود ۳0 درصد شـرکت ها بـه لحاظ ارزش بـازار و 
2۸ درصـد آن هـا به لحـاظ تعداد نمـاد، چنین شـرایطی را 
دارند و می توانیم مدعی شـویم که نسـبت قیمت سـهام به 

ارزش ذاتـی آن ها ارزان تر اسـت.
نایـب رئیـس شـرکت بـورس بـا تاکیـد بـر این مسـاله که 
نبایـد افسـار بـازار سـرمایه را از دسـت اصـول بنیـادی بازار 
گرفـت و بـه دسـت نقدینگـی سـپرد گفـت: همه فعـاالن، 
تصمیم گیران و سیاسـت گذاران عالقمنـد ورود نقدینگی به 
بـازار سـرمایه هسـتند امـا ورود نقدینگـی و هدایـت آن به 
سـمت بازار سـرمایه گام اول و گام دوم بی شـک تخصیص 
و هدایـت نقدینگـی آن براسـاس اصـول بنیادی بازار اسـت. 
وی افـزود: در صورتـی کـه افسـار بـازار سـرمایه بـه دسـت 
نقدینگـی بیفتد، بی شـک اثـر مخرب آن به مراتب بیشـتر 
از سـایر بازارهـای مـوازی خواهد بـود و می تواند مسـائلی را 
ایجـاد کنـد که آسـیب پذیری هـای جـدی را در بخش های 

مختلـف اقتصاد پدیـد آورد.
■ نقدینگـی ورودی به بازار سـرمایه باید در خدمت 

اصول بنیادی بازار باشـد
بـه گفته خواجه نصیـری، اگر بنـا داریم این نقدینگـی وارد 
شـده بـه بورس، بـه سـمت تولید اشـتغال، رونـق و جهش 
تولیـد منتهـی شـود باید شـرایطی را مهیـا کنیم تـا عنان 

نقدینگـی در دسـت اصـول بنیادی بـازار قـرار گیرد.
نایـب رئیس شـرکت بـورس تصریح کـرد: امروزه سیاسـت  
گـذاران اقتصادی از جملـه بانک مرکزی با هدایت نقدینگی 
به سـمت بازار سـرمایه توانستند مسـوولیت خود را در برابر 
کنتـرل مـواردی ماننـد نرخ سـود بانکـی و افزایش نـرخ ارز 

و ریسـک های ناشـی از آن پوشـش دهنـد کـه ایـن اقـدام 
بسـیار خوب و ارزنده اسـت، زیرا کاری که با دسـتورالعمل و 
سیاسـت جبـری انجام نشـد با هدایـت پول به سـمت بازار 

سـرمایه عملی شد.
خواجـه نصیـری تصریح کرد: در شـرایطی کـه فرش قرمز 
بـازار سـرمایه روز به روز در حال گسـترده شـدن و هر روز 
بـه تعـداد سـرمایه گـذاران آن افـزوده می شـود و اکثر این 
افـراد بـا حداقـل دانـش بورسـی تـالش می کننـد تا پس 
انـداز و دارایی هـای خـود را وارد بـورس کنند؛ اگـر نگاه به 
عملکـرد شـرکت ها نباشـد، تـداوم ایـن حضور و اشـتیاق 
آن هـا بـرای دوره های میان مدت و بلند مدت کار سـختی 
اسـت، لـذا متولیان و فعـاالن بازار باید به ایـن موضوع فکر 
کنند که چطور نگاه سـرمایه گـذاران تـازه وارد را به اصول 
بنیـادی معطوف کنند تا این رشـد و توسـعه بـازار را پایدار 
کننـد. باید تـالش کنیم تا سـرمایه گـذاران در کنـار نگاه 
بـه نقدینگـی، اصـول بنیادی بـازار را نیز هرچنـد اندک در 
سـرمایه گذاری هـای خـود مدنظـر قـرار دهنـد. وی افزود: 
امـروزه با شـکل گیری گسـترده شـبکه های مجـازی روبه 
رو هسـتیم کـه عمدتـاً نـگاه آن هـا بـه فرآیندهـای بـازار 
سـرمایه فـارغ از اصـول بنیـادی و به دنبـال هدایت جریان 
نقدینگی به سـمت و سـوهای مختلف اسـت و شـاید این 
نـگاه بـا هرگونـه نـگاه کارشناسـی کـه مغایـر با سیسـتم 
کنتـرل نقدینگـی مبتنـی بـر فضای مجـازی مغایر باشـد 
امـا مـا اطالعـات و گزارش هـا را بر اسـاس مسـائل بنیادی 

می کنیم. مطـرح 
خواجـه نصیـری تصریح کرد: همـه فعاالن و متولیـان بازار 
سـرمایه بایـد تـالش کنند تا بـا ارائـه اطالعات بـه مردمی 
کـه دارایـی خود را وارد بورس کردند و با هـزار امید وارد آن 
شـدند خدایی ناکرده درگیر افسـار نقدینگـی و جریان های 
بـا  و  نشـوند  مجـازی  شـبکه های  سـوی  از  شـده  ارائـه 
شناسـایی ارزندگی نسـبت به سـرمایه گذاری اقـدام کنند.

وی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه بازار سـرمایه بـا حباب 
روبـه روسـت خاطرنشـان کـرد: تعمیـم این مسـاله به کل 
بـازار قابل پذیرش نیسـت اما بـه لحاظ تعداد شـرکت های 
قابـل توجهی هسـتند کـه انحـراف قابـل توجهـی از بازده 
دارنـد امـا به لحـاظ ارزشـی همچنـان شـرکت هایی داریم 

که ارزشـمند هستند.
نایـب رئیـس شـرکت بـورس با بیـان این که توسـعه بـازار 
سـرمایه افتخـار هـر کشـور اسـت گفـت: بی شـک افزایش 
تعـداد معامـالت، ارزش بـازار و بـزرگ شـدن درصـد ایـن 
ارقـام نسـبت بـه GDP کشـور افتخار کشـورهای توسـعه 
یافتـه اسـت و بـا ایـن وجـود بایـد بـه مـردم بگوییم بـازار 
سـرمایه انتخاب درسـتی برای سـرمایه گذاری اسـت اما در 
انتخاب هـای بعـدی خود حتماً به فاکتورهای درسـت توجه 
کنیـد، چراکـه می تـوان گفـت فرصـت سـودآوری در بـازار 
سـرمایه بـرای سـال۹۹، بیـن بی نهایتـی از جنـس انحراف 
قابـل توجـه از بازده و بی نهایتـی از جنس ارزندگی اسـت و 

ایـن مهـم بایـد مـورد توجـه سـرمایه گذاران قـرار گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه افزایش 
6۳درصدی تولید آلومینیوم در کشور، گفت:تولید شمش 
آلومینیوم در سال گذشته 2۷6 هزار تن بوده که با رشد 
تولید در سال جاری و بهره برداری از طرح سالکو به بیش از 

۴۵0 هزار تن افزایش می یابد.
به گزارش وزارت صنعت، معدن وتجارت، رضا رحمانی در این 
باره اظهار داشت:  با بهره برداری از طرح آلومینیوم جنوب، 

ظرفیت تولید این فلز در کشور به ۷۸۵ هزار تن می رسد.
به گفته وزیر صنعت، طرح یاد شده با ظرفیت تولید ۳00 
بر ۱.2  بالغ  سرمایه گذاری  با  آلومینیوم  شمش  تن  هزار 
میلیارد دالر در شهرستان المرد استان فارس )منطقه ویژه 

صنایع انرژی بر المرد( تکمیل شده است.
رحمانی تصریح کرد: سالکو تنها واحد تولید کننده آلومینیوم 
کشور است که کلیه بخش های تولیدی اعم از واحد احیاء، 
واحد آند سازی، واحد ریخته گری، تاسیسات، و تاسیسات 

تخلیه، انتقال و ذخیره سازی مواد اولیه در بندر را داراست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای تامین زیرساخت های 
اقتصادی  ویژه  منطقه  در  بارگیری،  و  تخلیه  نیاز  مورد 
یک  دالری  ۱۷0میلیون  حدود  سرمایه گذاری  پارسیان با 

پست اسکله اختصاصی احداث شده است.  
رحمانی تصریح کرد: فناوری مورد استفاده در سالکو، مدرن و 
بهینه است و این واحد قابلیت تولید شمش آلومینیوم، بیلت 
و اسلب را دارد که امکان تامین برای واحدهای مصرف کننده 

داخلی و تنوع صادرات را فراهم آورده است.
هزار  یک  تعداد  واحد  این  گفت:  راه اندازی  صنعت  وزیر 
به شکل  هزار نفر  پنج  و  مستقیم  را به طور  نفر  و ۵00 
غیرمستقیم مشغول به کار می سازد و عمده نیروهای جذب 
شده افراد بومی بوده و دوره های آموزشی مورد نیاز تخصصی 

جهت تولید برگزار شده است.
رحمانی افزود: صنعت آلومینیوم بین معدود صنایع فلزی 
است که در تامین مواد اولیه نیازمند برنامه ریزی مناسب 
است؛ چند اقدام اساسی در این زمینه در دستور کار قرار 
نفلین  اجرای طرح  به  توان  می  ها  آن  از جمله  دارد که 
سینیت سراب با هدف تولید پودر آلومینا از نفلین سینیت و 

تعریف طرح توسعه آلومینا در جاجرم اشاره کرد.
وی گفت: براساس برنامه تکمیل زنجیره ارزش آلومینیوم 
و وابستگی نداشتن کشور به کک سوزنی و کک اسفنجی، 

تفاهم نامه ای با وزارت نفت مبادله شده که آن وزارتخانه به 
وسیله سرمایه  گذاری در پاالیشگاه  های کشور اقدام به تولید 

کک سوزنی و کک اسفنجی خواهد کرد.
خداداد غریب پور معاون وزیر صنعت هم پارسال گفت: کارخانه 
آلومینیوم جنوب به مرور زمان تعداد ۸6 دیگ را وارد مدار 
تولید خواهد کرد و سال ۱۳۹۹ نیز در مجموع 2۵۸ دیگ  
وجود خواهد داشت تا فاز نخست بهره برداری از آلومینیوم 

جنوب در ظرفیت ۳00 هزار تن کامل شود.
)آلومینیوم  سالکو  ارزی  نیاز  ایمیدرو  عامل  هیات  رییس 
جنوب(  به منابع مالی برای پیشبرد اهداف این طرح اشاره 
کرد و افزود: صدور مجوز افزایش سرمایه بزرگ ترین خط 

تولید آلومینیوم کشور نیز در دست اقدام است.
غریب پور افزود: این مجموعه صنعتی در مجموع با سرمایه گذاری 
۱.2 میلیارد دالر و اشتغال زایی یک هزار و 6۵0 نفر به شکل 

مستقیم در مدار تولید قرار خواهد گرفت.
وی یادآور شد: آلومینیوم جنوب در سه مرحله )۱00هزار تنی(، 
فاز نخست با ظرفیت تولید ۳00 هزار تن را تکمیل خواهد کرد.

صنایع آلومینیوم جنوب  مجتمع  شرکت  سهام  ۴۹درصد 
)سالکو( متعلق به سازمان ایمیدرو و بقیه در اختیار سرمایه 
گذاری غدیر است و در چارچوب اهداف توسعه صنایع انرژی بر 
و با هدف صادرات، کاهش فاصله طبقات اجتماعی، افزایش 
اشتغال و استفاده بهینه از منابع عظیم گازی کشور در منطقه 

ویژه صنایع انرژی بر المرد استان فارس ایجاد شده است.

رشد ۷۵ درصد شرکت های بورسی با عملکردشان همخوان نیست

افزایش ۶۳ درصدی تولید شمش آلومینیوم
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ــهر ــه ش کاف
ــانه ها ــات و رس حمید مزرعهتبلیغ

ــاهی ــا علمش ــش هجدهمغالمرض بخ

همـان طـور کـه هایدگـر در می یابـد، ایـن تلقـی از اثر بخش نهم
هنـری تراژیـک او را در ارتباطـی تنگاتنـگ بـا یکی دیگر 
از اخـالف هـگل و شـیلینگ یعنـی ریشـارد واگنـر قـرار 
می دهـد، کسـی کـه هایدگـر خواننـده ی دقیـق بخـش 

عمـده ای از آثـار بـه اصطـالح انقالبـی او بود.
واگنـر اصطـالح اثـر هنـری جمعـی را بـرای اشـاره بـه 
تـراژدی یونانـی ابـداع کـرده بـود یـا دسـت کم یکـی از 
نخسـتین کاربـران این اصطـالح بـود. اپراهای خـود او یا 
آن طـور کـه خـودش معمولـن ترجیـح می دهـد بنامـد، 
موسـیقی درام هـای او، بـه منظـور ایجـاد زایـش مجـدد 

تـراژدی یونانـی بود.
آن طـور کـه هایدگـر اشـاره می کنـد، تـراژدی یونانی به 
دو معنـا جمعـی بـود و واگنـر بـه دو معنـا آن را جمعـی 
می دانسـت. از آن جا که همسـرایان با مشـایعت کمینه ی 
یـک سـاز بـه آواز در می آمدنـد و از آن جا که، دسـت کم 
از زمان سـوفوکلس، دکوری مختصر به موسـیقی، بازی و 
کلمات افزوده شـده بـود، اثر هنری جمعـی به این معنی 
جمعـی بود کـه تمام هنرهای فـردی را در یـک اثر واحد 
یکپارچـه گـرد آورده بود. اما اثر به معنایی کمتر مشـهود 

نیز جمعـی بود.
واگنـر مالحظـه می کند که فسـتیوال تراژیـک رویدادی 
نـادر و بـه خصـوص بـود، موقعیتـی سرشـار از شـگفتی 
تعظیـم. ایـن فسـتیوال، که در پیشـگاه خدایـان آپولون 
و دیونوسـوس اجـرا می شـد، موقعیتـی بـود کـه جامعه 
را بـرای تصدیـق و پاالیـش جوهـر اخالقـی گـرد هـم 
مـی آورد. واگنـر جوهـر اخالقـی یونانیـان را بـه اشـکال 
مختلـف، بـا عنـوان دیـدگاه مشـترک آن هـا نسـبت به 
زندگـی، قوانیـن بنیادیـن تبـار و ملـت یونانـی، اصیـل 
تریـن ماهیـت خودشـان، اصیـل تریـن خصیصـه ی کل 
ملـت و نیـز بـه عنـوان اس اسـاس یونانـی بـودن، مورد 
اشـاره قـرار می دهـد، بـه همیـن ترتیـب، آن طـور کـه 
فسـتیوال  ایـن  می کنـد،  روایـت  را  واگنـر  هایدگـر، 
نمایانگـر جشـن اجتمـاع یـک ملت بـود. به طـوری که 

واگنـر در نظـر داشـت زایش مجدد فسـتیوال تراژیک به 
دسـت او دیـن بخصـوص ملـت شـود.

چنـان کـه بایـد روشـن شـده باشـد و حتـا در ادامـه ی 
روشـن شـدن خواهد شـد، هایدگر با ایـن آرزوی واگنری 
هیـچ نزاعـی ندارد. امـا چنین پـروژه ای اقتضـا می کند، 
اثـری اسـت کـه بیـش از هـر چیـزی زبـان شـناختی 
باشـد، چـرا که موقعیتی روشـن و مسـتحکم در میانه ی 
موجـودات، چیزی اسـت که تنها شـاعری یـا تفکر عظیم 

را یـارای خلق آن اسـت.
از آن جـا کـه اخـالق اساسـا راجـع بـه حقـوق و تکالیف 
افـراد در قلمـرو روشـنی از افـراد اسـت، اگـر بنـا باشـد 
کـه اثـر هنـری جامعـه را بـرای تصدیق و پاالیـش جوهر 
اخالقـی گـرد هم آورد، الزم اسـت پیش از هـر چیز، یک 
اثـر زبـان شـناختی باشـد: درام اهمیـت و خصلـت ذاتی 
خویـش را در اصالـت شـعری دارد، یعنی در بیان حقیقت 

خـوب سـاخته و پرداخته شـده...
اگـر بناسـت اثر هنری یک موسـیقی- درام باشـد، نتیجه 
آن اسـت کـه موسـیقی باید فرع بـر متن زبان شـناختی 
باشـد. ایـن عقیـده بایـد نشـان دهنده ی فهـم مناقشـه 
برانگیـز هایدگـر از تـراژدی یونانـی باشـد. موسـیقی باید 
خـود را تابـع متـن کنـد و صرفـا وظیفه ی روشـن کردن 
و شـدت بخشـیدن بـه معنـای متـن را داشـته باشـد، به 
گونـه ای کـه جایـی کـه تنـش یـا حتـا تضـادی میـان 

اقتضائـات فرم زبان شـناختی و اقتضائات فرم موسـیقایی 
وجـود دارد، اقتضائات زبان شـناختی همیشـه باید الویت 
داده شـود. هایدگر حساسـیت شـخصی کمی نسـبت به 
موسـیقی داشـت، جالـب اسـت که آثـاری که نسـبت به 
آن ها واکنش نشـان داد، سـمفونی مزامیر استراوینسـکی 
و کارمینـا لورنـا  ی کارل اورف بـود. آثـاری که سرشـار از 
متن هسـتند و گاه نیز بیشـتر نزدیک به مناجات هستند 

تـا تصنیف.
امـا واگنـر این اقتضـا را نادیـده گرفت و بـه همین جهت 
پـروژه اش نیـز شکسـت خـورد. پـروژه ی او به ایـن دلیل 
شکسـت خـورد کـه موسـیقی را مقـدم بـر کلمـات قرار 
داده بـود و کلمـات را صرفـا بهانه ای برای موسـیقی تلقی 

می کـرد.
هایدگـر ادعـا می کنـد کـه ایـن موضـوع بـه طـور کلـی 
دربـاره ی اپـرا صـادق اسـت اما در مـورد اپـرای واگنری، 
لیبرتـو) متـن اپـرا( حتا بیـش از حد معمـول کم اهمیت 
اسـت. دلیـل ایـن امـر در خصلـت بخصـوص موسـیقی 
واگنـر نهفتـه اسـت، یعنـی اصـوات دریاگـون ناواضـح 
ملـودی بـی وقفـه ی واگنر که منجـر بـه چیره گی صرف 

حالـت احساسـی می شـود...
در حالـی کـه اثـری عظیم که روشـنگر روح قومی اسـت 
بایـد بیـش از هـر چیـز، خصلتـی آپولونی داشـته اسـت، 

واگنـر بـه دنبـال غلیان محـض دیونوسـی بود.
هایدگـر می افزایـد کـه ایـن موضـوع فقـط اشـتباهی از 
سـوی واگنر نبـود. پـروژه ی واگنر فقط شکسـت نخورد، 
بلکه بایسـتی شکسـت می خورد، اسـتاتیک سـازی هنر 
کـه جـز الینفک مدرنیته اسـت. به دلیـل آن که مدرنیته 
بـر این دیـدگاه افالتونی صحه می گـذارد که حقیقت در 
انحصـار علم به وسـیع ترین معنای کلمه اسـت، همه آن 
چیـزی کـه به عنـوان هـدف از هنـر باقی می مانـد تولید 
تجربه ی سرشـار از احسـاس اسـت، تجربـه ای که موجب 

گریـزی مختصـر از فشـارهای زندگی روزمره می شـود.
)ادامه دارد(

فلسفه و تراژدی )هایدگر و واگنر (

لحظاتی با شعر به انتخاب نیما موسوی

"احمدشاملو"
باران ُکنَد ز لوِح زمین نقِش اشک پاک

آواِز در، به نعره ِی توفان، شود هالک
بیهوده می فشانی اشک این چنین به خاک
بیهوده می زنی به در، انگشِت دردناک.

دانم که آنچه خواهی ازین بازگشت، چیست:
این در به صبر کوفتن، از درِد بی کسی ست.

دانم که اشِک گرِم تو دیگر دروغ نیست:
چون مرهمی، صدای تو، با دردِ من یکی ست.
افسوس بر تو باد و به من باد! ازآن که، درد

بیمار و درِد او را، با هم هالک کرد.
ای بی مریض دارو! زان زخم خورده َمرد

یک لکه دود مانده و یک پاره سنِگ سرد!
۶/۴/1۳۳5

www.shamlou.org   سایت رسمی 
احمد شاملو

"نیمایوشیج")آوای آزاد(
در دامن این مخوف جنگل

و این قله که سر به چرخ سوده است
این جاست که مادر من زار

گهواره ی من نهاده بوده است
این جاست ظهور طالع نحس

کامد طفلی زبون به دنیا
بیهوده بپرورید مادر

عشق آمد و در وی آشیان ساخت
بیچاره شد او ز پای تا سر

دل داد ندا بدو که : برخیز
این جاست که من به ره فتادم

بودم با بره ها همآغوش
ابر و گل و کوه پیش چشمم
آوازه ی زنگ گله در گوش

با ناله ی آب ها هماهنگ
این جا همه جاست خانه ی من

جای دل پر فسانه ی من
این شوم و زبون دلم که گم کرد

از شومیش آشیانه ی من

این جاست نشان بچگی ها
هیچم نرود ز یاد کانجا

پیره زنگی رفیق خانه
می گفت برای من همه شب

نقلی به پسند بچگانه
تا دیده ی من به خواب می رفت

خیزید می از میانه ی خواب
هر روز سپیده دم بدانگاه

که گله ی گوسفند ما بود
جنبیده ز جا فتاده بر راه

بزغاله ز پیش و بره از پی
من سر ز دواج کرده بیرون

دو دیده برابر روی صحرا
که توده شد چو پیکر کوه
حلقه زده همچو موج دریا

از پیش رمه بلند می شد
دو گوش به بانگ نای چوپان

و آن زنگ بز بزرگ گله
آواز پرندگان کوچک

و آن خوب خروسک محله
کز النه برون همه پریدند
وز معرکه ی چنین هیاهو

من ُخرم و خوش ز جای جسته
فارغ ز دی و ز رنج فردا
از کشمکش زمانه رسته

لب پر ز تبسم رضایت
دل پر ز خیال وقت بازی

ناگاه شنیدمی صدایی
این نعره ی بچه های ده بود
های های رفیق جان کجایی

ما منتظریم از پس در
من هیچ نخورده، کف زننده
بر سر نه کله نه کفش بر پای

یکتای به پر سفید جامه
زنگوله به دست جسته از جای

از خانه به کوه می دویدیم
مادر می گفت : بچه آرام
می کرد پدر به من تبسم

من زلف فشانده شعر خوانان
در دامن ابر می شدم گم

دنیا چو ستاره می درخشید
این جاست که عشق آمد و ساخت

از حلقه ی بچه ها مرا دور
خنده بگریخت از لب من
دل ماند ز انبساط مهجور

دیده به فراق ، قطره ها ریخت
ای عشق ،  امید ، آرزوها
خسته نشوید در دل من
تا چند به آشیانه ماندن

دیدید چه ها ز حاصل من
که ترک مرا دگر نگویید ؟

ای دور نشاط بچگی ها
برقی که به سرعتی سرآیی
ای طالع نحس من مگر تو
مرگی که به ناگهان درایی

ایام گذشته ام کجایی ؟
باز ای که از نخست گردید

تقدیر تو بر سرم نوشته
بوسم رخ روز و گیسوی شب

کز جنس تواند ای گذشته
هر لحظه ز زلف تو است تاری

از عمر هر آنچه بود با من
نزد تو به رایگان سپردم

ای نادره یادگار عشقا
مردم ز بر تو دل نبردم

تا باغم خود ترا سرشتم
باز ای چنان مرا بیفشار

تا خواب ز دیده ام ربایی
امید دهی به روزگاری
کز تو نبود مرا جدایی

بازآ که غم است طالب غم

"مهدی اخوان ثالث"
به دیدارم بیا هر شب، در این تنهایِی  

تنها و تاریِک خدا مانند
دلم تنگ است

بیا ای روشن، ای روشن تر از لبخند
شبم را روز کن در زیر سرپوش سیاهی ها

دلم تنگ است
بیا بنگر، چه غمگین و غریبانه

در این ایوان سرپوشیده، وین تاالب ماالمال
دلی خوش کرده ام با این پرستوها و ماهی ها

و این نیلوفر آبی و این تاالب مهتابی
بیا ای همگناهِ  من درین برزخ

بهشتم نیز و هم دوزخ
به دیدارم بیا، ای همگناه، ای مهربان با من
که اینان زود می پوشند رو در خواب های 

بی گناهی ها
و من می مانم و بیداد بی خوابی

در این ایوان سرپوشیده متروک
شب افتاده ست و در تاالِب من دیری ست
که در خوابند آن نیلوفر آبی و ماهی ها، پرستوها

بیا امشب که بس تاریک و تنهایم
بیا ای روشنی، اما بپوشان روی

که می ترسم ترا خورشید پندارند
و می ترسم همه از خواب برخیزند
و می ترسم همه از خواب برخیزند

و می ترسم که چشم از خواب بردارند
نمی خواهم ببیند هیچ کس ما را
نمی خواهم بداند هیچ کس ما را

و نیلوفر که سر بر می کشد از آب
پرستوها که با پرواز و با آواز

و ماهی ها که با آن رقص غوغایی
نمی خواهم بفهمانند بیدارند

شب افتاده ست و من تنها و تاریکم
و در ایوان و در تاالب من دیری ست در خوابند

پرستوها و ماهی ها و آن نیلوفر آبی
بیا ای مهربان 

با من!
بیا ای یاد 

مهتابی!

در شـماره قبـل بـر تاثیرگـذاری عبارت هـای صادقانه در 
تبلیغـات روزنامه هـا تاکیـد شـد اما ذکـر این نکته الزم اسـت 
کـه معرفـی یک خدمـت نه چنـدان نوین بـا عبارت "سـامانه 
جدیـد"، نـه فقط بیانگر پیشـرو بـودن آن بانک نیسـت، بلکه 

نشـان از جامانـدن از جریـان بانکداری الکترونیک اسـت. 
هـم چنیـن وقـوف نگارنـدگان متـون آگهی هـا بـه توجهـات 
فرهنگسـتان زبـان و ادبیـات فارسـی ضـروری بـوده و مـی 
بایسـت از صحـت امـالی متـن و اصطالحـات بـه کارگرفتـه 
شـده، مطمئـن باشـند. هماننـد اسـتفاده از "ء" در بیشـتر 
آگهی هـای بانک هـا یـا بهره بـرداری از واژگانـی کـه معـادل 
فارسـی آن هـا موجـود و در جامعـه رایـج اسـت. فرامـوش 
نکنیـم کـه فرهنگ سـازی از طریـق نوشـتار درسـت، یکی از 
کارکردهـای فرعـی یک آگهی روزنامه اسـت و برای یک بنگاه 
اقتصـادی نیز مسـلما ارزش های پنهان، اما مهـم و هزینه های 
پنهـان، امـا گزاف بایـد بیش از این ها مورد بررسـی قرار گرفته 
باشـد. بنابرایـن، بانک هـا باید توجه داشـته باشـند کـه با درج 
یـک آگهـی و توجـه یا عـدم توجه به نـکات و ظرایـف آن، آیا 
باالتریـن ارزش بـه ازای هـر واحـد پولی هزینه شـده در عین 
حفـظ کیفیت، برای آن ها تامین شـده اسـت یا خیـر؟ چرا که 
ارزش یـک آگهـی در میان سـایر آگهی های بنگاه های مشـابه 
زمانی آشـکار می شـود که متناسـب با توجه مردم به آن بوده 
و بر مراجعات مشـتریان اثرگذاشـته باشـد؛ چرا کـه یک بانک 
همـواره بایـد از دیدگاه مشـتری در مـورد ارزش خدمات خود 
آگاه باشـد. ولـو ایـن خدمـت طراحـی و چـاپ یـک آگهـی یا 
یـک تیـزر برای معرفـی خدمت دیگـری باشـد! در روی دیگر 
ایـن موضـوع روزنامه ها هسـتند کـه گرچه در شـرایط کنونی 
بـه دلیـل وابسـتگی  هایی به آگهی هـای بانک ها تـوان چندانی 
بـرای مقاومـت در برابـر آگهی های فاقـد اسـتاندارد و علمی را 
ندارنـد، امـا می توانند بـا ارائـه مشـاوره هایی در افزایش کیفی 
طرح هـا، رنگ هـا و متـون موثر باشـند. بحث در بـاب جزئیات 
یـک آگهـی زیبـا، کارآمـد و پیروزمنـد در رسـاندن پیـام بـه 
مخاطـب بسـیار گسـترده و شـامل نکته های بسـیاری اسـت 
کـه در ایـن مقـال نمی گنجـد، اما همـه می دانیم کـه بانک ها 
همـواره بـا محدودیـت منابـع روبـه رو هسـتند و بـه راحتـی 
می تواننـد فرآینـد و روش هـای مقـرون بـه صرفـه )کاهـش 
شناسـایی  ارزش  مهندسـی  کمـک  بـه  را  هزینـه(  دهنـده 
کـرده و از ایـن طریـق تامیـن خواسـت مشـتریان را با صرف 
حداقـل هزینـه محقق سـازند. پاییـن آوردن هزینه، اسـتفاده 
از اندیشـه ها و خالقیت هـا، تامیـن کامـل نیازهـای مشـتری 
و افزایـش رضایـت آن هـا، بهینـه کـردن فرآیندهـای کاری، 
کاهـش مخارج سـرمایه گذاری، افزایش سـهم بـازار و حصول 
اطمینـان بـرای سـودآوری و افزایـش تـوان رقابت در بـازار از 
دسـتاوردهای اجـرای امـور بازاریابـی و تبلیغـات بـا رویکـرد 

مهندسـی ارزش است.
از سـوی دیگـر، از آن جا که اصطـال ح و فرایندی بنام کمپین 
تبلیغاتـی جایگاهـی اساسـی در انتخـاب رسـانه های مختلف 
بـرای رسـیدن اهـداف تبلیغاتـی برندها بـر عهده دارد بـه ارایه 
شـرحی در ایـن بـاره می پردازیم تـا بدانیم به راسـتی کمپین 
تبلیغاتی چیسـت و شـامل چه اجـزا و ریزه کاری هایی اسـت؟ 
واژه کمپیـن در سـال های اخیـر بسـیار بـه کار برده می شـود. 
دلیـل آن هـم رشـد اسـتفاده از فضای هـای رسـانه ای متنـوع 
بـرای کارهـای تبلیغاتی و جمعـی اسـت. واژه کمپین در لغت 
بـه معنـی پویـش و کارزار اسـت و در حـوزه تبلیغـات بـه آن 
کمپیـن تبلیغاتـی یـا برنامـه جامع تبلیغـات می گوینـد. یک 
کمپیـن تبلیغاتی شـامل مجموعـه ای از فعالیت های تبلیغاتی 
هدفمنـد دررسـانه ای مختلـف دیـداری شـنیداری و چاپـی 
اسـت کـه بـه صـورت منظم، اجـرا و پیگیـری می شـود. کلیه 
فعالیت هـای کمپیـن بـه گونـه ای طراحـی و سـازمان دهـی 
شـده اسـت کـه از طریق ارسـال پیام هـای مشـخص، متوالی 
و تکرارپذیـر بـه مخاطبـان هـدف، منجر به تاثیر پذیـری آن ها 
شـده و نگـرش آن هـا را نسـبت بـه یـک محصـول خـاص یـا 
یـک جریـان سیاسـی تغییر دهـد. ایـن تأثیرگـذاری از طریق 
ابزارهـای ارتبـاط جمعی و رسـانه های تاثیرگذار صـورت گرفته 
و بـه دنبـال آن واکنش هـای مـورد انتظار به وجـود خواهد آمد. 
در واقـع یـک کمپیـن تبلیغاتـی مجموعـه ای از برنامه هـای 
مسـتقل امـا هماهنـگ اسـت کـه تمـام حوزه هـای تبلیغاتی، 
رسـانه ای، پیشـبردی و روابـط عمومـی در مـورد یـک کار، 
خدمـت یا بنـگاه اقتصـادی را در رسـانه های مختلـف صوتی، 
تصویـری، چاپـی و محیطـی پوشـش می دهد. بـه صورتی که 
بـا یـک محتـوا و مضمـون مشـترک، امـا پیام هـای متنـوع و 
گوناگـون در یـک دوره زمانـی معیـن و با بودجه ای مشـخص 
بـرای دسـتیابی بـه هدف هـای کمـی و کیفی معیـن طراحی 
و اجـرا می گـردد.      »ادامـه مطلـب در شـماره بعـد«
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۲ ۸ ۳ 5 ۴
۴ ۷ ۱

۹ ۸
۳ ۴ ۶ ۸

۱
۲ ۳ ۷ ۶

۳ 5
۲ ۴ ۳
۶ ۳ ۷ ۹ ۴
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۴ ۸ ۶ ۳ ۲ ۱ ۷ 5 ۹
5 ۲ ۱ ۷ ۹ ۶ ۳ ۴ ۸
۳ ۹ ۷ 5 ۸ ۴ ۱ ۶ ۲
۶ ۷ 5 ۲ ۳ ۸ ۹ ۱ ۴
۲ ۴ ۸ ۹ ۱ ۷ ۶ ۳ 5
۱ ۳ ۹ ۶ ۴ 5 ۸ ۲ ۷
۹ 5 ۲ ۸ ۶ ۳ ۴ ۷ ۱
۸ ۶ ۴ ۱ ۷ ۲ 5 ۹ ۳
۷ ۱ ۳ ۴ 5 ۹ ۲ ۸ ۶

جواب شماره قبل

}جسارت نباشـه...فقط برای انبساط خاطر شما!{زنگ تفریح گرد آورنـد ه: خدیجه فدایی زاده

شماره 122 --- جدول و سودوکو ---

تیتـراژ شـروع کاله قرمزی پخش شـد، ببعی گفت "هپی 
نیو یر بعععععععع" 

اون بععـع آخرشـو باهاش گفتم یهو مامانم برگشـت نگام 
کرد

.

.

.

.
قشنگ 2۳ سال پشیمونی رو تو چشاش دیدم...

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

نوشته سالن های ورزشی ژاپن :
” قهرمانـان مـادرزاد بـه دنیـا نیامده انـد بلکه بـا تمرین و 

پشـتکار بـه قهرمانی رسـیده اند ”
نوشته سالن ها ورزشی ایران:

” مراقب وسایل شخصی خود باشید ”

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

طرف با نامزدش رفته بود رستوران
نمکدون سر میز از این پیچوندنی ها بود

هی تکونش میداد، نمک نمیومد!
خیلی آروم تو گوشش گفت؛ بپیچونش...

اون هـم اول یـه نـگاه بـه دور و بـرش کـرد بعـد نمکدونو 
گذاشـت تـو کیفش!

دکترا قطع امید کردن !!

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

آقا؛ این جا دندون پزشک نداریم ؟!
یک مسواک خریدم صدهزار تومن

سوالم اینه که دندونام واسه مسواک ضرر نداره ؟

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

این دهه شـصتی ها که هی نسـل سـوخته، نسـل سوخته 
می  کنند

فکـر نکنند ما یادمون رفته ماه رمضوناشـون تو زمسـتون 
بوده!

نامه عاشقانه حیف نون:
- من بدون تو میمیرم...
- البته صد سال دیگه!!!

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

جملـه ای که مـن هروقت یـک آدم پولدار می بینم واسـه 
آروم کـردن خودم میگم:

آرامشی که ما داریم رو اونا ندارند!!

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

ایـن رسـتوران ها هرچـی باکالس تـر میشـن، غذاشـون 
کمتـر میشـه . . .

ما یه بار رفتیم یه رستوران خیلی با کالس
یه نقطه وسط بشقاب بود دورش سس زده بودن

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

پَِدّسگ نریخته، چیست؟
اصطالحـی کـه ایرانیـان بعـد از گرفتـن موجـودی کارت 

خـود بـه کار مـی برند

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

میدونیـن هـر دختری کـه ازدواج میکنه اولین کسـی که 
از دسـتش راحت میشـه کیه؟

.

.
” حافظ شیرازی ”

از بس فال میگیرند...

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

یکی از دالیلی که تا حاال من ازدواج نکردم اینه که :
دلـم می سـوزه واسـه اون بچـه ای که من قـراره تربیتش 

کنم

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

“من نبودم دستم بود ، تقصیر آستینم بود
آستین مال کت ام بود ، کت ام مال بابام بود”

این شعر نشون میده ما از همون دوران طفولیت
اینجـوری یادمـون دادن کـه اشـتباه خودمـون رو گـردن 

یکـی دیگـه بندازیم
بعد میگن چرا گاو بار اومدین!!!

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

یه تبلیغ خوندم داغونم کرد
روغن مار، صد در صد گیاهی!!!

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

هیچی بدتر از این نبود که شام خوشمزه داشته باشید،
مهمونای خوب داشته باشید،

تلویزیون هم فیلم عالی هم داشته باشه اما تو؛
مشقات مونده باشه! یادتونه؟

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

من اگر زبون حیوونا رو بلد بودم
حتما می رفتم از دل کرگدن در می آوردم

.

.
آخه خیلی غمگینه،

نه، نمیدونم چرا

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

مدرسه و درس و دانشگاه و کارای اداری رو
باید مینداختن شب که همه بیدارن !

.... نه اینوقت صبح

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

امروز دلم به حال انگشت وسطی پام سوخت !
طفلی خیلی مظلومه

نه مثه شصت تو چشه
نه مثه اون کنار شصت بلنده

نه مثه این دوتا کناری به درو دیوار می خوره
همین طور تنهاست،
زندگیش یک نواخته

فقط زنده س
زندگی نمی کنه

انگشت وسطی پام... دوستت دارم!

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

زنگ زدم به مامانم میگم:
مامان مهمون اومده چیکار کنم؟!

میگه برو تو کمد دیواری یه جعبه هست
روش نوشته رادیو آقا جون!
مودم توی اونه وصلش کن

رمزشم اسم بچه وسطی همسایه بغلیه
مهمونا سرگرم بشن تا من خودمو برسونم!

....
و همچنان رفیق بی کلک مادر

افقی:
۱- تصدیـق روسـی- زود- از محـالت تهـران  2- اسـباب بـازی کودکانه- سـر شـماری- حواری خائن ۳- سـقف دهان- دریای عرب- عقیده ۴- اسـم ترکی- گـوارا- ثروتمند- ضمیر عربی ۵- نور دهنـده- چادر و تتق- دیوار کوتاه 6- تسـمه چرمی- کهن 
و باسـتانی- زنجبیـل شـامی ۷- چهـره تلویزیونـی- ویتامیـن جدولـی- فراموشـکار ۸- نفـس خسته-گندمگون-پشـیمان- عـدد منفی ۹- غذایی از تخم مرغ- چوب خوشـبو- آسـیاب خانگی ۱0- جمله دسـتوری- کثرت رفت و آمد- شـهری در اسـتان 
اصفهـان ۱۱- جـدا- بـه تجلیـات روح و روان می پـردازد- صـورت غـذا ۱2- رود ناشـنوا- گرفتـار- رهـا- خاک صنعتی ۱۳- بی مانند- نشـانه بیماری- گودال ۱۴- کمربند فرضی زمین- شـهر مصالح سـاختمانی قزویـن- زهره و جرئـت ۱۵- از دیدنی های 

کرمانشـاه- کشور آفریقایی
عمودی:

۱- شـهری در اسـتان کردسـتان- پـول کاغـذی 2- ضمیـر غایـب- مظهـر پلیـدی- مشـهور- راز درون کاله ۳- عـدد اول- واحـد شـمارش گوسـفند- از 
ضمایـر مفعولـی- از حـروف یونانـی ۴- ترانـه و سـرود- شـب های عـرب- پیامبر صبور ۵- ترش و شـیرین- سـرخوش- روسـتا 6- تصدیق آلمانـی- رقم ها  
خواب خـوش ۷- برجـی در تهـران- نقـاش نامـدار فرانسـوی- مایـه حیات ۸- مقابـل خـاص- نامه-غذای ماکیـان- درخت انداز ۹- خشـکی- مـداوا نمودن  
نوعـی زیـر پیراهـن ۱0- نوعـی تفنگ- مرکز خوزسـتان- نوعـی زغال سـنگ ۱۱- از اجرام سـماوی- دعوت نمودن- نهنـگ ۱2- هواهای نفسـانی- دریا و 
بحـر- همیشـه ۱۳- رنـگ طالیـی- مـردم قرآنـی- لطیـف- آتش عـرب ۱۴- اسـم ترکی- شـهری  در غرب کشـورمان- ناز پـرورده- امر رفتن ۱۵- سـدی 

در نزدیکـی پاوه - کشـور گاندی
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۱۵ تن شکر در زیر فرش های 
خانه یک محتکر

 
رئیـس کل دادگسـتری آذربایجان شـرقی اعـالم کرد: 
مقـدار ۱۵ تـن شـکر احتـکار شـده در شهرسـتان بنـاب 

توسـط ایـن مجموعـه کشـف و ضبط شـد.
 موسـی خلیـل اللهـی در گفت وگو بـا خبرنـگاران، افزود: 
مبنـی  بنـاب  اطالعـات شهرسـتان  اداره  پی گـزارش  در 
بـر احتـکار عمـده شـکر در منـزل شـخصی فـرد محتکر، 
دسـتورات الزم قضایی برای ورود به این منزل شـخصی از 

سـوی دادگسـتری اسـتان صادر شـد.
از  بازرسـی  صدور دسـتور  از  پـس  داشـت:  اظهـار  وی 
منـزل توسـط دادسـتان عمومـی و انقـالب شهرسـتان 
بنـاب و طـی تحقیقات به عمـل آمده، تعـداد 2۹۹ گونی 
۵0 کیلویـی کـه حدود ۱۵ تن را شـامل می شـد، کاالی 

شـکر کشـف شد.
بـه گفتـه خلیل اللهی شـکر احتـکاری به نحـو ماهرانه ای 
زیـر فرش هـای منزل جاسـازی شـده بـود و پرونده تخلف 
فوق بالفاصله توسـط دادسـتانی شهرستان بناب تشکیل و 
در شـعبه دوم بازپرسـی به متهم تفهیم اتهام شـد، پرونده 

مزبـور هم اکنـون در مرحله تکمیل تحقیقات اسـت.

تصاویرفضای مجازی،شکارچی 
رابه دام انداخت

بـه گزارش روابـط عمومـی اداره کل حفاظت محیط 
زیسـت اسـتان، احمد امیری با اشـاره به دسـتگیری یک 
نفـر شـکارچی در منطقـه گلـزار شهرسـتان ایـذه، اظهار 
کـرد: فـرد مـورد نظر پس از انتشـار عکس های شـکار 2 
سـر تشـی )خارپشـت( در فضای مجازی، مورد تعقیب و 
شناسـایی یگان حفاظت اداره محیط زیسـت شهرسـتان 

ایذه قـرار گرفت.
وی افـزود: بـا شناسـایی ایـن فـرد، یکی از پرسـنل یگان 
حفاظت محیط زیسـت شهرسـتان ایذه به عنوان خریدار 
گوشـت ایـن جانـور بـا شـکارچی قـرار خرید گذاشـت و 
پـس از آن وی بـا حضـور در محل توسـط نیروهـای این 

یگان دسـتگیر شـد.
رئیـس اداره محیـط زیسـت شهرسـتان ایذه با بیـان این 
کـه پـس از دسـتگیری شـکارچی اقدامات برای تشـکیل 
پرونـده صـورت گرفت اضافه کرد: پرونده پس از تشـکیل 
جهـت سـیر روال قانونی به دادگسـتری ارجاع داده شـد.
امیـری بـا اشـاره بـه صیـد ایـن جانـور بـه دلیـل وجـود 
برخـی از باورهـای غلـط درمانـی، تصریح کرد: متاسـفانه 
عـده ای از افـراد بـدون وجـود هیچگونـه منشـا علمی به 
عنـوان درمانـی بودن گوشـت تشـی اقـدام به شـکار این 

جانـور می کننـد کـه امری اشـتباه اسـت.
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تکه ای از من نیم نگاه
تکه ای از زمین

مریم سادات موسوی
بخش چهارم

مثــال دماونــد؛ یــک روز صبــح بــا ایــن صــدا از خــواب 
بیــدار شــدم: مامــان! مــن دارم شــیر می خــورم. در حالی 
کــه صورتــم از ســمت چــپ روی بالــش لــه شــده بــود، 
چشــمانم را بــه زور بــاز کــردم. نــور لعنتــی مثــل ســوزن 
ــگار همیشــه منتظــر ایــن لحظــه اســت و  ــو. ان رفــت ت
ــن شــوخی مســخره خســته نمی شــود.  ــت از ای هیچ وق
هنــوز بــا ایــن نــور درگیــر بــودم کــه دســت خیســی لپ 
راســتم را بــا مشــت لمــس کــرد. کوبیــد. نمی دانــم کدام 
دقیقــا. چشــم ها دیگــر بــاز شــد. بچــه دو ســاله ای جلویم 
ایســتاده بــود. شــیر پاکتــی کوچکــی در یــک دســت و 

نــی گاززده شــده همــان شــیر در دســت دیگــرش. 
چشــمانم کامــل بــاز شــد. تمــام قــد دیدمــش. خیســی 
ــه دار و  ــوش دکم ــک، زیرپ ــل، از پوش ــب قب ــش ش جی
شــلوار رد شــده بــود و کم کــم ممکــن بــود روی زمیــن 
بچکــد. پرســیدم شــیر را از کجــا برداشــتی؟ اشــاره ای به 

آشــپزخانه کــرد و رفــت.
ــرد.  ــم نب ــر خواب ــا دیگ ــتم، ام ــمانم را بس ــن چش م
ــل از آن روز،  ــا قب ــودم. ت ــده ب ــه ترســناکی را دی صحن
ــت  ــود. االن فرص ــده ب ــرون نیام ــت بی ــز از تخ او هرگ
ــن یعنــی یــک  کســب توانایی هــای بیشــتر نیســت. ای
ــرون  ــم، ممکــن اســت از تخــت بی ــن خواب ــه م ــار ک ب
ــزل  ــه من ــن ب ــد رفت ــه قص ــد و ب ــاز کن ــد، در را ب بیای
مادربزرگــش، خانــه را تــرک کنــد. وحشــت همیشــگی 

ــه. ــدن بچ ــن؛ گم ش م
بلنــد شــدم و بــه اتاقــش رفتــم. برگشــته بــود بــه تخــت 
ــاد  ــت ایج ــی روی پاک ــا ن ــه ب ــوراخی ک ــت از س و داش
کــرده بــود، بــدون کمک گرفتــن از نــی شــیر می خــورد. 
پتــو را هــم کشــیده بــود رویــش. کامــال مســتقل. ایــن 
یکــی را خیلــی دوســت داشــتم. نگاهــی کــرد بــه مــن: 

ــم."  ــام بخواب ــرو. می خ "ب
عیــد ســال پیــش، ۹۸، دماونــد را ســه روز بــه مهدکودک 
فرســتاده بــودم. تــا 2۸ اســفند مــن و علیرضــا بایــد کار 
ــت  ــه را از دس ــی عیدان ــانس خانه تکان ــم و ش می کردی
داده بودیــم. در ایــام غیرتعطیــل رســمی عیــد، علیرضــا 
بایــد ســر کار مــی رفــت و مهدکــودک هــم بــاز بــود. چه 

فرصتــی بهتــر بــرای مــن کــه خانــه را بتکانــم؟
بابــت ایــن رفتــارم تمــام طــول عیــد و حتــی بعدترهــا 
ــرا  ــم چ ــم. نمی دان ــرار گرفت ــران ق ــماتت دیگ ــورد ش م
ــا  ــادرم ت ــرد. م ــن را درک نمی ک ــق م ــس منط هیچ ک
ــی  ــی راه ــد را از ۱۴ ماهگ ــه دماون ــن ک ــا از ای مدت ه
ــا مــن حــرف نمــی زد. چــه رســد  ــودم ب مهــد کــرده ب
ــن طــور  ــد آن طفــل معصــوم را ای ــن کــه در عی ــه ای ب

شــکنجه کنــم.
االن بیــش از دو مــاه اســت کــه مــا شــبانه روز بــا 
هــم هســتیم. تمــام کارهــای زندگــی را بــا هــم انجــام 
ــه  ــد، روزش ب ــی نکش ــه را جاروبرق ــر خان ــم. اگ می دهی
شــب نمی رســد. و بعــد از جــارو اگــر همــه بیســکوییت 

ــد. ــه پخــش نکن ــاره کــف خان خــرد شــده اش را دوب
 ایــن همــه بــا بچه بــودن بــرای مــن کار راحتــی نیســت. 
همــان اوایــل عیــد بــود کــه به دوســتی کــه می دانســتم 
قضــاوت نمی کنــد، گفتــم کــه مــن هرگــز در عمــرم بــه 

هیــچ بچــه ای ایــن همــه وقت تنهــا نبــوده ام. 
اگــر ایــن مــدت را بــا آن ۱۴ مــاه قبــل کــه مهــد نرفتــه 
بــود جمــع کنــم، انــگار او را از ۱6 ماهگــی فرســتاده ام. 
ــدا  ــه پی ــد ادام ــی مه ــن تعطیل ــور ای ــن ط ــر همی اگ
ــه دو ســال. یعنــی ســنی کــه همــه  کنــد، می رســد ب
روان شناســان بــرای فرســتادن کــودک بــه مهدکــودک 
نســبت بــه آن اتفــاق نظــر دارنــد. بعدهــا هــم ریزریــز 
ــه او،  ــرد، ب ــگان بپذی ــن هم ــای ذه ــه خط ــوری ک ج
خــودم و دیگــران می قبوالنــم کــه مــن مــادری 
فــداکارم و دماونــد را تــا دو ســالگی پیــش خــودم نگــه 
داشــتم. و بــا لبخنــد یــک مــادر موفــق منتظــر تاییــد 

ــم. ــران می مان دیگ
ــن  ــدن ای ــد. از دی ــان می ده ــو نش ــرازو او را ۱6 کیل ت
ــی  ــه اوی ــه او بدهــم؟ ب عــدد می ترســم. چــه رژیمــی ب
کــه دیگــر بــا چارپایــه حمــام می توانــد از یخچــال بــادام 
یــا پاســتیل بــردارد. دیگــر پــارک نمــی رود و هــر آنچــه 
می خــورد تبدیــل بــه همیــن کیلوهــا می شــود. آبمیــوه 
خواســته همیشــگی اش شــده اســت. شــیرینی را چنــد 

تــا چنــد تــا درون لپ هــا می چپانــد. شــبیه "همســتر" 
می شــود. چاقــی بــرای مــن یــک فوبیــا اســت. احتمــاال 
ــا، بــه جــای مهدکــودک بایــد بــه  بعــد از آزادی از کرون

باشــگاه بــرود.
ــود  ــد. بیچــاره صفتــی ب صــدای سرســره بیچــاره می آی
کــه بــرای سرســره گفتــم. االن چنــد هفتــه ای می شــود 
ــب  ــه ای از جان ــت. هدی ــده اس ــه ش ــا هم خان ــا م ــه ب ک
"دختــر شــش ســاله". شــاید کمکــی کنــد بــه تســهیل 
ــد  ــر دماون ــی. تصوی ــه محبوس ــدن دوران در خان گذران
ــر او  ــاوت اســت. از نظ ــا متف ــا م ــره ب ــن سرس ــا از ای ام
سرســره وســیله ای اســت بــرای ســرخوردن، بــرای 
برعکــس باالرفتــن، برعکــس بــه هر شــکلی کــه ذهنتان 
متصــور اســت، پاییــن آمــدن، از روی نشــیمنگاه بــاالی 
سرســره بــه وســط آن و از وســط بــه روی زمیــن پریدن، 
ــواع  ــوان ان ــه لی ــر دادن و البت ــین ها را س ــش ماش روی

نوشــیدنی های شــیرین را. 
ــگ  ــک س ــل ی ــردن، مث ــار ضدعفونی ک ــر ب ــد از ه بع
شــروع می کنــد بــه بوکــردن همه چیــز. می گویــد: 
بــو میــدن! مــال مریضیــه! ایــن کــه بچه هــا در جریــان 
ــل  ــا حداق ــک قصــه اســت. ی ــد ی ــرار نگیرن ــا ق ماجراه
ــه  ــه دوم ده ــای نیم ــل دراکواله ــی مث ــرای بچه های ب
ــت. او  ــن نیس ــه م ــرای بچ ــم ب ــه می دان ــا چ ــود، ی ن
می دانــد کــه بایــد کرونــا را "تیکــه تیکــه" کنــد. ایــن را 
از کجــا می دانــد؟ از برنامــه کودکانــه آموزشــی ای کــه از 

ــود. ــش می ش ــی پخ ــای تلویزیون ــبکه ه ش
ــت.  ــودی نیس ــه ن ــوالی ده ــک هی ــم ی ــه ه او همیش
بعضــی مواقــع جذاب تریــن فرزنــد دنیاســت. از آن 
ــال آن روزی  ــد. مث ــوری دارن ــت وپای بل ــه دس ــا ک ه
کــه از خــواب بیــدار شــد و داوطلبانــه، شیشــه شــیرش 
را انداخــت دور! بــرد و درون ســطل آشــغال وســط 
تفاله هــای چــای انداخــت. شــب پشــیمان شــده بــود، 
امــا بــه لطــف کرونــا، از نظــر دماونــد دیگــر چیــزی کــه 
ــه می شــود همراهــش مریضــی دارد و  وارد ســطل زبال

ــس  ــت. پ ــود دانس ــوس خ ــاره آن را نام ــوان دوب نمی ت
شــب، فقــط بــا شیشــه آلــوده اش چشــم در چشــم شــد 
ــاک کــرد. شــیر  ــرای همیشــه نامــش را از ذهــن پ و ب
ــوق  ــن معش ــزرگ جایگزی ــی ب ــا ن ــت، ب ــی ثاب در لیوان

کودکــی شــد. 
بعــد از آن تعــداد چیزهایــی کــه بایــد بــه تخــت 
می رفــت بیشــتر شــد. خرگوش هــا و تــوپ پیشــتر 
ــه شیشــه، آن  ــاد ب ــرک اعتی ــد از ت ــا بع ــد. ام ــم بودن ه
صورتــی جــذاب، بایــد ســراغ جایگزینــی می رفــت. 
پــس ماشــین های مختلــف وارد تخــت شــد. کمــی بعــد 
عروســک های بیشــتری نیــاز داشــتند دماونــد پناهشــان 
ــی  ــر جای ــرد. دیگ ــم ب ــا را ه ــک شــب کتاب ه ــد. ی ده
بــرای خوابیــدن خــودش نبــود. چســبید بــه میلــه و بــه 

بقیــه گفــت همــه جــا شــدیم.
اگــر بــه لطــف کرونــا مــا خانه نشــین تر بمانیــم، 
ــم.  ــار بگذاری ــم کن ــک را ه ــه پوش ــت ک ــاره ای نیس چ
ــه  ــود ک ــارج ش ــه خ ــد از خان ــی بتوان ــم وقت می ترس
قــرار اســت کنکــور دهــد. ایــن یعنــی مــن نــه تنهــا هــر 
لحظــه بــا کودکــی کــه دو ســاله اســت و ســن باالتریــن 
ــک ســقف  ــر ی ــد زی ــد بای ــری را می گذران حجــم یادگی
زندگــی کنــم، بلکــه بــا کودکــی کــه قرار اســت دبســتان 
بــرود و دندان هــای اصلــی اش در بیایــد هــم بایــد همیــن 
ــت  ــود! وحش ــوغ می ش ــن بل ــد وارد س ــم. بع ــا بمان ج
می کنــم بــا تصــور ایــن کــه در ایــن ســنش هیــچ کــدام 
ــرار  ــم ق ــد ه ــم. بع ــا بگذاری ــری را تنه ــم دیگ نمی توانی
اســت وارد دانشــگاه شــود. امیــدوارم شــهر دیگــری برود. 

الاقــل کمــی دور شــویم بعــد از ۱6 ســال قرنطینــه!
ــال  ــرا ۱6 س ــن ماج ــا ای ــت. قطع ــه واقعی ــم ب برگردی
ــرا  ــال چ ــم. اص ــرار کن ــد تک ــی بای ــدارد. ه ــه ن ادام
لفظــش را آمــدم؟ قبــل از پایــان قرن ۱۴شمســی، همه 
ــه حالــت نرمــال برمی گــردد. نرمــال چیســت؟  چیــز ب
ــه  ــاله اســت ک ــال انســانی دو س ــم. نرم ــر نمی دان دیگ
ــرکی  ــال پس ــوید. نرم ــتش را می ش ــار دس روزی 20 ب
اســت کــه خانــه را ضدعفونــی می کنــد. نرمــال بچــه ای 
اســت کــه وقتــی خریدهــا را آقــای پیــک مــی آورد، در 
صورتــش فریــاد مــی زنــد: اقــا مریضــی "آوورده" مامان. 

بیــا بشــورش. 
ــی  ــه راحت ــدش را ب ــر فرزن ــه دیگ ــادری ک ــاید م ــا ش ی
ــام  ــه ثبت ن ــار خان ــتی کن ــاده دم دس ــد س ــک مه در ی
ــر  ــرای ه ــه ب ــردد ک ــی می گ ــال آن یک ــد. دنب نمی کن
ــم  ــش دائ ــه دارد. مربیان ــتراح جداگان ــک مس ــه ی بچ
ــر  ــه ه ــادری ک ــد. م ــی می کنن ــان را ضدعفون دستش
ــد را  ــن مه ــای آنالی ــی اش دوربین ه ــا گوش ــه ب لحظ
ــد  ــم نمی ده ــازه ه ــر اج ــاال دیگ ــد. احتم ــک می کن چ
ــا روی شــن ها افتــاده  پســرک پاســتیلی کــه کنــار دری
اســت را بــردارد، فــوت کنــد و بخــورد. ایــن مــادر و بچــه 

ــوند. ــی ش ــا نم ــر قبلی ه دیگ

واگویه های  کرونایی! ۱22 میلیارد تومان زیان کرونا 
به حوزه گردشگری هرمزگان

رضابرومندمدیـرکل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و 
صنایع دسـتی هرمزگان در جمع خبرنـگاران، گفت: بحران 
ناشـی از انتشـار ویـروس کرونـا تاثیـر مخربـی بـر فعالیت 
هـای گردشـگری در سـطح اسـتان داشـته که بـا توجه به 
تعطیلـی تاسیسـات گردشـگری، حـوزه گردشـگری دچار 
خسـارت مالـی شـدید شـده اسـت.وی بـا اشـاره بـه ایـن 
کـه براسـاس ارزیابـی های صـورت گرفتـه در مجموع طی 
مـاه های اسـفند تـا اول اردیبهشـت بیـش از ۱22 میلیارد 
تومـان ضـرر و زیـان متوجه حوزه گردشـگری اسـتان بوده 
اسـت، خاطرنشـان کرد: این اتفاق در شـرایطی رخ داده که 
بیشـترین فعالیت و درآمد تاسیسات گردشـگری در استان 

بیـن مـاه هـای آذر تا اردیبهشـت ماه اسـت.
مدیـرکل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی 
هرمزگان ادامه داد: بر همین اسـاس برای جبران بخشـی از 
ضرر و زیان های ناشـی از بحران کرونا، تسـهیالت و بسـته 
های حمایتی به تاسیسـات گردشـگری ارائه شده است.وی 
در خصوص عناوین بسـته های حمایتی گردشگری تصریح 
کـرد: امهـال سـه ماهـه مالیات اعـم از مالیـات بـر درآمد و 
مالیـات بـر ارزش افـزوده، تعویـق سـه ماهـه بازپرداخـت 
تسـهیالت بانکـی، امهـال پرداخـت 2۳ درصـد حـق بیمه 
کارفرمایی پرسـنل شـاغل در واحدهای گردشگری، تعویق 
پرداخـت قبوض حامل هـای انرژی به مدت سـه ماه و پس 
از آن به صورت اقسـاطی، امکان اسـتفاده از اوراق تضمینی 
سـرمایه در گردش و امکان اسـتفاده از تسـهیالت بانکی با 
نـرخ ۱2 درصد از جمله موارد بسـته حمایتـی برای واحدها 

و فعاالن گردشـگری اسـت.

نظرسنجی در مورد سفر 
بعد از کرونا

بـه  نامـه ای  در  تجـارت  بین المللـی  مرکـز  مشـاور 
معاون گردشـگری کشـور پیشنهاد داد پرسشـنامه آنالین 
نظرسـنجی از مـردم در مورد سـفر بعـد از بحـران کرونا را 

در اختیـار عمـوم قـرار دهد.
 در متـن نامـه فردریـک توماس مشـاور مرکـز بین المللی 
تجـارت به ولی تیمـوری معاون گردشـگری وزارت میراث 

فرهنگی آمده اسـت:
»شـیوع ویـروس کرونـا در سرتاسـر دنیـا باعـث لغـو و به 
تعویق افتادن بسـیاری از سـفرها شـده اسـت. تقریباً تمام 
کشـورهای دنیـا درگیـر بحـران ویـروس کرونا شـده اند و 
بـازار سـفر و گـردش در چنـد ماه گذشـته به رکـود کامل 
رسـیده اسـت. اما سـوال این جاسـت که بعد از پشـت سر 
گذاشـتن ویروس کرونا، آیا مردم سـفر و گردش را از سـر 

می گیرنـد؟«
پـر کردن این پرسشـنامه کوتاه زمان زیـادی نمی برد و در 
آن عالوه بر سـواالت آماری، پرسـیده شـده اسـت که بعد 
از تمـام همـه گیری کرونـا، چه تغییری در رفتار شـما رخ 
می دهـد، کـدام مناطـق برای سـفر امنیت بیشـتری دارند 

و کدام مناطق پرخطرتر هسـتند.
در همیـن راسـتا همـه می توانند بـا مراجعه به این سـایت 
و انتخـاب زبـان فارسـی، بـه سـواالت پرسشـنامه در مورد 

سـفرهای بعد از بحـران کرونا پاسـخ دهند.


