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سرمقاله

سالمت باشیم
در این روزهای کرونایی مصرفش 

باال رفته!  ) بادام شیرین (

دو کلمه حرف ورزشی
گریز به خبرهای فوتسالی !

بازارسیاه کتاب درسی 

اسکار در شرایط کرونایی 

کافه شهر
فلسفه و تراژدی - ) آلبر کامو (

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

تهیه آیین نامه واگذاری  سهام عدالت خطرناک ترازکرونا
 رییـس جمهـوری ضمن قدردانـی از مقام معظـم انقالب 
دربـاره ابالغیـه ایشـان در خصوص سـهام عدالت، از شـورای 
عالـی بـورس خواسـت در کمترین زمان ممکن  آییـن نامه و 

مقـررات واگذاری سـهام عدالـت را تهیه کند.
حجت االسـالم و المسلمین حسن روحانی روز چهارشنبه در 
جلسـه هیات دولت گفت: امسـال سـال سـختی برای مردم 
بود و کرونا مشـکالتی از ماه اسـفند، هم برای سـالمت و هم 
بـرای شـغل و کار مـردم ایجاد کـرد، در عین حـال کارگران 
عزیـز مـا در کارگاه هایـی که فعال بودنـد، با همه تـوان برای 

رفـع نیازمندی های کشـور تـالش کردند.
وی افـزود: این که می بینیم محصـوالت غذایی و محصوالتی 
کـه مربـوط به مسـائل بهداشـتی اسـت، بـه وفـور در اختیار 

مـردم اسـت در سـایه کار و تالش کارگران اسـت.
کادر  مجاهـدت  کنـار  در  داد:  جمهوری ادامـه  رییـس 
درمـان، کارگـران بـرای رفـع نیازمندی های جامعه مـا اقدام 
کردنـد،  تـالش بـر این بوده کـه بتوانیم در این ایام سـالمت 
مـردم را بـه عنـوان هـدف و موضـوع اول مورد حراسـت قرار 
دهیـم و بعـد هـم بتوانیـم نیازهـای مـردم را در بـازار تامین 
کنیـم و کارگاه هـا و بنگاه هـای تولیدی بـه کار خـود ادامـه 
دهنـد جمـع این هـا گاهـی اوقـات سـختی ایجـاد می کند.

 روحانـی افـزود: بـه مـردم عزیـز می گویـم بـه دلیل روشـن 
نبودن پایـان ایـن ویـروس ما خودمـان را بـرای کار، فعالیت، 
علـم و دانـش و امیـد بـه جامعـه آماده کنیـم و بنابـر فرض 
ایـن کـه ایـن ویـروس بـرای مدتـی در کنـار مردم اسـت ما 
بایـد مبنـا را بـر ایـن بگذاریم چـون هیچ کـس نمی تواند در 
دنیـا پیـش بینی کنـد پایـان این اپیدمـی چه زمانی اسـت.

وی ادامـه داد: بنابرایـن ما باید یک مقدار بدبینانه فعالیت مان 
را در برابـر ایـن ویروس ببینیم. باید تمام دسـتور العمل های 
پزشـکی را رعایـت کنیـم و کار و تولید در کنـار این احتیاط 
هـا ضـروری اسـت. وقتی بود کـه می گفتیـم در خانه بمانید 

االن مـی گوییـم برای ضـرورت در خانه بمانید
رییـس دولت تدبیـر و امید اضافه کـرد: از یک مقطع گفتیم 
بـرای فعالیـت و کار ضـروری با احتیاط از خانه خارج شـوید، 
در کوتاه تریـن زمـان ممکن در خـارج از خانه بمانید و بعد به 
منـزل برگردیـد. از فاصله گـذاری اجتماعی بـه فاصله گذاری 

هوشمند رسیدیم.  

سیاسـت  بـه  بدجـوری  کرونـا  پـای 
کشـیده شـده اسـت، البته ناگفته نماند 
کرونـا از همـان اولـش همـراه سیاسـت زاده شـد امـا "کـم َکمـک" 
اوج گرفـت و عـالوه بـر تبدیـل شـدن به حربه سیاسـتمداران، شـد 

سـرگرمی مـا مـردم کوچـه و بـازار...
ایـن روزهـا بدجوری مردان سیاسـی در آمریکا و چیـن یکدیگر را به 
دسـت داشـتن در تولیـد این موجـود موذی و بیشـتر از آن؛ انتشـار 

تعمدی اش، متهـم می کنند.
در حـال حاضـر بیشـتر مسـووالن آمریکایـی هسـتند کـه قصـد 
چسـباندن ایـن اتهـام بـه مسـووالن چینـی را دارند! ولـی تذکر این 
نکتـه ضروری اسـت کـه این مقـال در تـالِش اثبات واقعی بـودن یا 
تخیلـی بودن این مورد نیسـت. آنچه نوشـتن در این بـاره را الزام آور 
کـرده اسـت عکـس العمـل برخـی از مـا مـردم حـول و حـوش این 

شـایعات اتهامی اسـت.
در شـروع تهاجـم ویـروس، بـه ویـژه هنگامـی کـه خطـر درگیـر 
شـدن بیـش از یـک میلیـارد مـردم کـره زمیـن هـراس در تـن و 
روان حـدود هفـت میلیـارد سـاکنان زمیـن انداختـه بـود، هرکـس 
صحبـت از آزمایشـگاهی بودن ویـروس می کرد مورد هجمه شـدید 
و تمسـخر بـه ویـژه در فضای مجـازی قـرار می گرفـت. در آن زمان 
تقریبـا ایـاالت متحـده در سـیبل اتهـام قـرار داشـت و عجیـب این 
کـه از زمانـی کـه تبلیغات درباره امکان آزمایشـگاهی بـودن ویروس 
و دخیـل بـودن چیـن در تولیـد و انتشـار آن پراکنـده شـد، در بین 
برخـی گروه هـای فضـای مجازی یقین حاصل شـد که ایـن ویروس 
دست سـاز و چینـی سـاخت اسـت و عجیـب این کـه در میـان این 
گروه هـای بـه ایقان رسـیده، همـان منکرین و "تمسـخرکنندگان"!، 

فعال تر از سـایرین هسـتند!
نمی دانـم آیـا ایـن نـوع رفتار میان سـایر مـردم در کشـورهای دیگر 
هـم وجـود دارد یـا خـاص مـا مـردم اسـت. امـا هر طـور که باشـد، 
رفتـاری طبیعـی و هم خـوان با تعـادل نیسـت. بازیچه کـردن ذهن 
خـود و دیگـران عملی اسـت کـه از آن بـوی ناخوشـایندی پراکنده 
می شـود و جامعـه را مسـموم می سـازد. ایـن گونه عمل بیـش از آن 
که نشـانه تفکـر پیرامون موضوعـات روز باشـد و عالقه مندی برخی 
از ما را درباره مسـایل مبتال به جامعه بشـری نشـان دهد، حکایت از 
بی مسـوولیتی ای می کنـد کـه جان بعضـی از ما مردم را آلـوده کرده 

و پـروا در اظهـار نظرهـا را از میان برده اسـت.
اگـر کرونـا دسـت هایمان را آلـوده می سـازد تا نفسـمان را بنـدآورد، 
وجـود و اثرگـذار بـودِن چنیـن کـردار آلوده کننده ای  میـان جامعه 
مـا، چونان ویروسـی اسـت که روانمـان را بـه تباهی خواهدکشـاند! 
کاشـکی بـا کمی تحمـل و تعمـق در بازتاب آنچه بدسـت می آوریم، 
خودمـان را از ابتـال بـه چنیـن ویروسـی می رهانیدیـم زیـرا ایـن 

ویروسـی اسـت بدتـر و خطرناکتـر از کرونا!

صفحه 5
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تهیه آیین نامه 
واگذاری  
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معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی؛
خانه های خالی از 

سال۹۵ مشمول 
مالیات می شوند

مدیر استانی احیای دریاچه ارومیه:

حجم آب دریاچه ارومیه به 5 میلیارد متر مکعب رسید

گوئیا حال دریاچه خوب است
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با سرپرستی یک ایرانی انجام شد؛

آزمایش موفق یک داروی ایدز 
برای درمان کرونا

کووید۱۹  ویروس  درمان  برای  ایدز  داروی  آزمایش  نتایج 
موفقیت آمیز بوده است. این دارو در شرکتی به رهبری یک ایرانی 

آزمایش شده است.
به گزارش کلینیکال ترایالز آرنا، نتایج آزمایش کوچک یک داروی 
با  مقابله  برای   leronlimab نام به  انسانی  مونوکلونال  پادتن 

ویروس کرونا موفقیت آمیز بوده است.
این دارو در شرکتی به نام CytoDyn به مدیریت ارشد اجرایی 
نادر حسن پور تولید شده است. حسن پور در این باره می گوید: 

نتایج آزمایش بسیار جالب است.
است. یافته  توسعه  وی  آی  اچ  درمان  برای  اصل  در  دارو  این 
قابلیت  کووید ۱۹،  درمان  برای  دارو  این  آزمایش  اصلی  دلیل 
leronlimab برای کند کردن طوفان سیتوکین است. طوفان 
می شود  سبب   ۱۹ کووید  که  می افتد  اتفاق  زمانی  سیتوکین 

سیستم ایمنی بدن انسان درست عمل نکند.
آزمایش این دارو برای درمان کووید ۱۹ با حضور ۱۰ بیمار در 
»مرکز درمانی مونت فیوره« واقع در کالج پزشکی آلبرت انیشتین 

در نیویورک انجام شد.
در  کننده  شرکت   ۱۰ خون  نمونه های   IncellDX شرکت 

آزمایش اولیه دارو را بررسی کرده است.
طبق اطالعات موجود از آزمایش اولیه، leronlimab بار ویروس 
را کم کرده و سیستم ایمنی بیماران کووید ۱۹ را احیا کرده است.
می گوید:   IncellDX شرکت  ارشد  مدیر  پترسون  بروس 
احیای سیستم ایمنی و کاهش بار ویروسی در این بیماران در 
نتیجه مصرف دارو خارق العاده است. به همین دلیل امیدواریم 

آزمایش های leronlimab ادامه یابد.
دارو  این  دیگر  آزمایش  دو  برای   CytoDyn حاضر  حال  در 
شرکت کننده استخدام می کند. یکی از این آزمایش ها مرحله دوم 

مطالعه تصادفی عفونت های متوسط کووید ۱۹ در آمریکا است.
آزمایش دوم مرحله IIb/III تست تصادفی بیمارانی با عفونت شدید 

کووید ۱۹ است که در بیمارستان بستری شده اند.
دریافت   leronlimab هفته   ۲ مدت  به  کنندگان  شرکت 
می کنند. سپس میزان مرگ و میر پس از ۲۸ روز بررسی می شود. 

هدف دوم این آزمایش میزان مرگ و میر در ۱۴ روز است.

ســالمــــت بـاشـیــــم
گرد آورند ه: مریم نباتی

■ درخـت بـادام درختـی اسـت زیبـا کـه از زمـان هـای 
مخصوصـا  آسـیا  غربـی  و  مرکـزی  نواحـی  در  قدیـم 
افغانسـتان و ایران، سـوریه و فلسـطین پرورش می یافته 
اسـت. ارتفاع آن به ۸ متر می رسـد. بادام دارای دو واریته 

اصلـی یعنـی؛ بـادام شـیرین و بـادام تلخ می باشـد.
ریشـه درخـت بـادام بسـیار قـوی اسـت. ایـن درخـت 
می توانـد حتـی با کمی رطوبت نیز رشـد کنـد. برگ های 
آن بیضـی، باریـک، نـوک تیـز و برنـگ سـبز مـی باشـد. 
گل هـای آن بسـیار زیبـا و بـه رنـگ صورتـی اسـت. در 
اوائـل بهـار شـکوفه های بـادام ظاهر می شـود. مغـز بادام 
بیضی شـکل و مسـطح اسـت که یک طرف آن نوک تیز 
دارد. مغـز بـادام در داخـل پوسـته نـارک قهـوه ای رنگی 
قرارگرفتـه کـه مـی تـوان آن را بـه کمـک آب گـرم جدا 
کـرد کـه مغـز بـادام سـفیدرنگ در داخل آن اسـت .مغز 
بادام شـیرین اسـت و طعم مالیم و خوشـمزه ای دارد و به 

سـهولت از بـادام تلـخ تشـخیص داده می شـود.
از کلیه قسـمت های درخت بادام شـیرین مانند شـکوفه، 

بـرگ و میوه آن اسـتفاده طبی می شـود.
■ توصیه طب سنتی

۱-- بـادام ملیـن و روغـن بـادام ضـد یبوسـت اسـت. 
مخصوصـا از روغـن بـادام می تـوان بـرای رفـع یبوسـت 

اسـتفاده کـرد. بچه هـا 
۲-- بادام سینه را نرم می کند.

۳-- شـیر بـادام بـرای رفـع سـرفه، ناراحتـی حنجـره و 
تنگـی نفـس مفیـد بـوده و خلـط آور اسـت.

۴-- بـادام بـرای درمـان زخـم روده هـا و مثانـه و اسـهال 
اسـت. مفید 

۵-- بادام بو داده مقوی معده بوده و قابض است.
۶-- بـادام تقویـت کننده نیروی جنسـی اسـت و اسـپرم 

را زیـاد می کنـد.
۷-- بـادام را آسـیاب کرده و با عسـل مخلـوط کنید برای 

درد کبد و سـرفه مفید اسـت .
۸-- چغاله بادام لثه و ریشه دندان را تقویت می کند .

۹-- چغاله بادام برای خشکی دهان مفید است .
۱۰-- شـکوفه بـادام را دم کنیـد و به عنوان مسـهل برای 

اطفال اسـتفاده کنید .
۱۱-- دم کـرده پوسـت قهـوه ای رنگ مغز بـادام بهترین 
دارو بـرای تسـکین درد و التهاب مجاری تنفسـی اسـت. 

)مقـدار مصـرف ۵ گرم در ۱۰۰ گـرم آب (
۱۲-- جوشـانده بـرگ درخـت بادام برای نارسـائی کبد و 

کیسـه صفرا مفید اسـت.
۱۳-- روغـن بـادام خـواب آور اسـت و بی خوابـی را از بین 

می برد.
۱۴-- بـرای صـاف کردن سـینه و نرم شـدن روده ها و از 
بیـن بـردن سـرفه خشـک بایـد روغن بـادام را با شـکر و 

کتیـرا مخلوط کـرده و بخورید.
۱۵-- روغـن بـادام را بـا آب گـرم مخلـوط کنیـد داروی 
خوبـی بـرای رفع اسـهال و دل پیچه بچه هـا خواهد بود. 
ضمنـا ایـن مخلوط سـنگ مثانـه را خـارج کـرده و ادرار 

کـردن را آسـان می کنـد .

بـرای درمـان نقـرس و رفـع خمیدگـی پیـران،   --۱۶
مهره هـای پشـت را بـا روغـن بـادام چـرب کنیـد.
۱۷-- برگ تازه درخت بادام مسهل و ضد کرم است.

۱۸-- بـرگ خشـک شـده درخـت بـادام قابـض بـوده و 
اسـهال را از بیـن مـی بـرد.

نـرم  خاصیـت  دلیـل  بـه  شـیرین  بـادام  روغـن   --۱۹
کنندگـی و ضـد التهـاب در کرم ها و پمادها بـکار می رود.

۲۰-- بـرای رفع بیماری های سـینه، روغن بادام شـیرین 
را بـا هـم وزن آن عسـل، و یـک زرده تخـم مـرغ مخلوط 
کنیـد کـه بـه صورت خمیـر یـک نواختی درآید، سـپس 
بـه آن جوشـانده گل ختمـی اضافـه کـرده و یک قاشـق 
چـای خـوری از آن را بـه فاصله هر سـه سـاعت بخورید.
بچه هایـی کـه کـه  بـرای رفـع خـارش پوسـت   --۲۱
سـرخک و مخملـک دارنـد روغن بادام را در تمام سـطوح 

بـدن آن هـا بمالیـد خـارش را تسـکین می دهـد.
۲۲-- مالیـدن روغـن بادام بر روی پوسـت التهـاب را رفع 

کرده و سـوختگی را درمـان می کند.
۲۳-- روغن بادام اگزما را رفع می کند.

در این روزهای کرونایی مصرفش باالرفته! 
 -- بادام شیرین ---

ــگیری از  ــدی -- پیش ــادام هن ــرف ب ــد مص ■ فوای
صفــراوی ســنگ های 

ــکیل  ــگیری از تش ــرای پیش ــدی ب ــادام هن ــرف ب مص
ســنگ های صفــراوی بســیار مفیــد اســت؛ یــک 
ــده از ۸۰۰۰۰  ــع آوری ش ــاله ی جم ــق ۲۰ س تحقی
ــه  زن پرســتار نشــان مــی دهــد کســانی کــه در هفت
ــد  ــوده ان ــرف نم ــدی مص ــادام هن ــرم ب ــدود ۳۰ گ ح
ــان  ــه ش ــه آن را در برنام ــی ک ــا دیگران ــه ب در مقایس
ــای  ــنگ ه ــه س ــر ب ــد کمت ــد، ۲۵ درص ــته ان نداش
صفــراوی مبتــال شــدند. بنابرایــن آن را وارد برنامــه ی 

ــد. ــان نمایی ــه ت ــی روزان غذای
ــتخوان ها و  ــامت اس ــدی -- س ــادام هن ــره ب ■ ک

آرامش
ــاده اســت کــه کلســیم  ــاًل جــا افت ــن حقیقــت کام ای
بــرای اســتحکام اســتخوان ها ضــروری اســت، امــا بــد 
نیســت بدانیــد کــه منیزیــم نیــز بــرای حفــظ ســالمت 
ــم  ــی اســت. حــدود دو ســوم منیزی اســتخوان ها حیات

ــود دارد. ــتخوان ها وج ــدن در اس ب
منیزیــم بــرای متابولیســم کلســیم در بــدن الزم 
ــه تنظیــم  ــراز کــردن میــزان کلســیم، ب ــا ت اســت و ب
ــد.  ــی کن ــک م ــی کم ــی و عضالن ــیته ی عصب تونوس
ــم  ــی و منیزی ــاض عضالن ــرای انقب ــع کلســیم ب در واق

ــت. ــاز اس ــورد نی ــاط آن م ــرای انبس ب
* آنتی اکسیدانی قوی

ــوان  ــی ت ــی موجــود در کاشــو م ــواد معدن از دیگــر م
ــم  ــزای مه ــی از اج ــس یک ــرد. م ــاره ک ــس اش ــه ِم ب
آنزیــم هــای بــدن اســت کــه در خیلــی از فرآیندهــای 

ــدن شــرکت مــی کنــد. فیزیولوژیکــی ب
ــر در  ــای آزاد ُمض ــکال ه ــتن رادی ــرای برداش ــس ب م
ــک  ــن کم ــه ی آه ــتفاده ی بهین ــرای اس ــدن و ب ب

ــت. ــی اس بزرگ
مــس بــرای تولیــد مالنیــن و بــرای پــرورش اســتخوان 

هــا و بافــت هــای ارتباطــی بــدن ضــروری اســت.
* کاهش ریسک افزایش وزن

بــر خــالف بــاور عمــوم مــردم کــه مــی گوینــد مصــرف 
منظــم بــادام هنــدی موجــب اضافــه وزن و چاقــی مــی 
ــر نشــان داده  ــات اخی ــه تحقیق ــت ک ــد گف شــود، بای
ــت.  ــاس اس ــی اس ــط، ب ــورات غل ــن تص ــه ای ــد ک ان
ــادام  ــه از ب ــار در هفت ــه دو ب ــرادی ک ــت اف در حقیق
ــر  ــا دیگ ــه ب ــد در مقایس ــی کردن ــتفاده م ــدی اس هن
افــراد مشــابهی کــه اصــاًل بــادام هنــدی نمــی خوردنــد 
اضافــه وزن کمتــری داشــتند. البتــه بــد نیســت 

ــادام هنــدی حــدود ۱۶۰  بدانیــد کــه هــر ۳۰ گــرم ب
ــرژی دارد. ــری ان کال

* سالمت قلب و عروق
بــادام هنــدی منبــع خوبــی از ویتامیــن K اســت کــه 
بــه تنظیــم انعقــاد خــون و شــرایط ناشــی از آن کمــک 

می کنــد.
ــرا  ــد چ ــش می ده ــاال را کاه ــون ب ــار خ ــو فش کاش
ــوب  ــدر خ ــا ُم ــک ی ــک دیوروتی ــوان ی ــه عن ــه ب ک
مطــرح می باشــد و عــالوه بــر ایــن عواملــی هــم 
ــت  ــز در آن یاف ــم و لینولنیــک اســید نی چــون منیزی
می شــود کــه از عوامــل تنظیم کننــده ی فشــار خــون 

ــتند. هس
بیماری هــای کرونــری  از  بــرای پیشــگیری  پــس 
ــدازه ی یــک  ــه ان ــار ب ــار و هــر ب قلــب، هفتــه ای ۴ ب

ــد. ــدی بخوری ــادام هن ــت ب مش
بــه طــور کلــی بیشــتر آجیــل هــا بــه دلیــل داشــتن 
ــب  ــالمت قل ــرای س ــباع ب ــر اش ــرب غی ــیدهای چ اس

ــد هســتند. مفی
احتیاط کنید:

ــه ای  ــل مالحظ ــر قاب ــاوی مقادی ــدی ح ــادام هن * ب
از اگــزاالت می باشــد. مطالعــات نشــان داده اســت 
ــه  ــد منجــر ب ــدن مــی توان کــه تجمــع ایــن مــواد در ب
کریســتاله شــدن آن هــا و در نتیجــه ایجاد مشــکل شــود.

ــان  ــوی درم ــکالت کلی ــه مش ــرادی ک ــن رو اف از ای
ــه ی  ــا کیس ــا و ی ــه کلیه ه ــن ک ــا ای ــد، ی ــده دارن نش

ــن  ــد از مصــرف ای ــد بای ــان را در آورده ان ــرای ش صف
آجیــل پرهیــز کننــد. دریافــت زیــاد اگــزاالت ممکــن 

ــز بشــود. اســت موجــب کاهــش جــذب کلســیم نی
* آلــرژی غذایــی یکــی دیگــر از عوارضــی اســت کــه 
ــد.  ــود بیای ــه وج ــو ب ــوردن کاش ــا خ ــت ب ــن اس ممک
ــوری  ــا ف ــک ممکــن اســت ی ــای آلرژی ــن واکنش ه ای
باشــد و خاص)ماننــد خــارش، گرفتگــی بینــی، تــورم 
ــی  ــر و عموم ــا تأخی ــت ب ــن اس ــا ممک ــا و... ( ی لب ه

ــردگی(. ــتگی و افس ــد)مانند خس باش
■ بادام هندی در غذاها

نکات مربوط به پخت و پز
ــت  ــتور پخ ــی از دس ــد در خیل ــدی می توان ــادام هن ب
غذاهــا وجــود داشــته باشــد مثــل ســاالدها، ماکارونــی 

ــرها. ــی دس ــا و حت ــوپ ها، خورش ه ــا، س ه
در غذاهایــی کــه بــا پختــن آمــاده می  شــوند معمــوال 
بــادام هنــدی را در مراحــل آخــر پخــت اضافــه 
می کننــد، در غیــر ایــن صــورت بــادام هندی هــا 
ــرم شــده و بافــت شــان از هــم پاشــیده  خیلــی زود ن

ــی شــود. م
بادام هندی  نــرم  دانه هــای  غذاهــا،  نــوع  ایــن  در 
می شــوند و بنابرایــن صــدای خــرد شدن شــان را 
در دهان تــان ماننــد دیگــر آجیل هــا نمی شــنوید، 
ــادام  ــت ب ــد باف ــرها می توانی ــاالدها و دس ــا در س ام
ــر  ــت، در زی ــه اس ــی ک ــان صورت ــه هم ــدی را ب هن

کنیــد. احســاس  دندان های تــان 

رفیِق شفیق ِسالمتی   )بادام هندی( 

عالئم جدید بروز کرونا
 )CDC( مرکز کنترل و پیشگیری بیماری در آمریکا

لیست عالئم ویروس کرونا را به روز رسانی کرد.
در حال حاضر مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری هشدار 
دادند که ممکن است ویروس کرونا با عالئم بیشتری نسبت 

به آنچه که قبال تصور می شده، ظاهر شود.
مرکز کنترل و پیشگیری بیماری )CDC( در سایت خود 
شش عالمت جدید از ویروس کرونا را به روز رسانی کرد، 

این موارد عبارتند از:
◄ لرز   ◄ لرز های مکرر همراه با احساس سرما  ◄ درد 
عضالنی     ◄ سردرد    ◄ گلو درد  ◄ از دست دادن حس 

بویایی و چشایی
این عالئم به روز رسانی شده عالوه بر عالئم اصلی ویروس 
کرونا )تب، سرفه، تنگی نفس( ممکن است در فرد مبتال به 

ویروس کرونا ظاهر شود.
دکتر بن سینگر )Ben Singer( متخصص بیماری های 
غربی  در شمال  کرونا  با  مبارزه  مقدم  در خط  که  ریوی 
ایاالت متحده آمریکاست، تأکید کرد: عالوه بر تب، سرفه و 
تنگی نفس، مواردی از قبیل سردرد، گلودرد، درد عضالنی، 
عالئمی بودند که در بیماران مبتال به کرونا مشاهده کردیم.
سینگر گفت: ما هموار اعالم کردیم که عالئم بیماری کرونا و 

عالئم آنفلوانزا تا حد زیادی مشابه یکدیگر هستند.
این متخصص بیماری های ریوی افزود: به روز رسانی دیگر عالئم 
ویروس کرونا قدم خوبی است، اما احتماالً منجر به افزایش تعداد 

آزمایش از افرادی که این عالئم را دارند، می شود.
او ادامه داد: برای فهمیدن مراحل بعدی که افراد مشکوک 
به کرونا باید اقدام کنند، تماس با پزشک اقدام خوبی است.

مرکز کنترل و پیشگیری بیماری در آمریکا )CDC( برای 
به  باید فوراً  افراد  بار اعالم کرد که در چه مواقعی  اولین 

پزشک مراجعه کنند:
- داشتن مشکل تنفسی  - داشتن درد مداوم یا فشار در 
قفسه سینه  - کبودی رنگ لب یا صورت  - احساس گیجی 

یا ناتوانی در حرکت.
نشانه ها  این  درباره  ریوی  بیماری های  متخصص  سینگر 
گفت: اگر دچار گیجی یا سیانوز )کبودشدگی( در لب یا 
انگشتان خود شدید، این موارد، عالئم شدید و بسیار نگران 

کننده است.
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برگزاری رقابت های
 لیگ قهرمانان آسیا

کنفدراسـیون فوتبـال آسـیا قصـد دارد مسـابقات 
لیـگ قهرمانـان در ایـن فصـل را برگـزار کنـد.

بـه نوشـته روزنامـه الوطـن قطـر، کنفدراسـیون فوتبال 
آسـیا تمایلـی بـرای موکول کـردن لیگ قهرمانان آسـیا 
بـه سـال ۲۰۲۱ نـدارد. این نهاد بـه خاطر تعهـد قانونی 
رقابت هـای  بـرای  تبلیغاتـی  جدیـد  شـرکت  یـک  بـه 
آسـیایی سـال ۲۰۲۱، اصـرار دارد تـا ایـن فصـل لیـگ 

قهرمانـان در سـال ۲۰۲۰ پایـان یابـد.

تمرینات خانگی تیراندازان 
آنالیز می شود

در  تیرانـدازی  فدراسـیون  ناصررسـولی سـخنگوی 
مـورد تمرینـات ملی پوشـان تیرانـدازی در خانـه در پی 
شـیوع ویـروس کرونـا اظهـار کـرد: ورزشـکاران همگی 
در خانـه تمرینـات خـود را انجـام می دهنـد. بـرای بهتر 
شـدن تمرینـات دسـتگاه شـبیه سـاز در نظـر گرفتیم و 

در اختیـار تیرانـدازان قـرار دادیم.
رسـولی در خصـوص تمرینـات ورزشـکاران بـا دسـتگاه 
شبیه سـاز گفـت: ورزشـکاران طبـق برنامه ریـزی مربیان 
در یک سـاعت مقـرر در فضای مجازی به این دسـتگاه ها 
متصل می شـوند و ورزشـکاران با هدایـت مربی تمرینات 
خـود را انجـام مـی دهنـد. اطالعاتـی کـه ایـن دسـتگاه 
شبیه سـاز ثبـت می کند توسـط مربیـان آنالیز می شـود و 

ایـرادات ورزشـکاران بـه آن هـا گوشـزد می  گردد.
در  تمرینـات  ادامـه  تیرانـدازی  فدراسـیون  سـخنگوی 
خانـه را تـا پایـان اردیبهشـت اعـالم کـرد و در مـورد 
تعـداد ورزشـکارانی کـه بـه صـورت آنالین تمرینـات را 
پیگیـری مـی کنند گفت: در حال حاضـر ۴ - ۵ تیرانداز 
در کنـار ۶ ورزشـکاری کـه سـهمیه المپیـک گرفته انـد 
باقـری،  سـبقت اللهی،  هسـتند.  آماده سـازی  حـال  در 
نوروزیـان و سـجاد پورحسـینی  پوریـا  الهـه احمـدی، 
ورزشـکارانی هسـتند کـه در کنـار المپیکی هـا زیـر نظر 

مربیـان تیـم ملـی در خانـه تمریـن می کننـد.

دو کلمه حرف ورزشی
ســـیاوش بهبـــودی

● از جملـه ورزش هایـی کـه ایـران، هـم به نحـو عالی 
در قـاره کهـن و هـم بـه طـور شایسـته در جهـان حرفی 
برای گفتن دارد، فوتسـال هسـت. مقام اول آسـیا و ششم 

جهان...
اعالم رنکینگ جدید فوتسـال از سـوی فیفا بهانه ای شـد 
کـه در ایـن وانفسـای کروناگریزی و تعطیلـی ورزش های 
بـرای  بسـته  فوتبالـی  خبرهـای  انـدک  از  رسـمی، 
خواننـدگان فراآوریم باشـد که رضایت فوتسـال دوسـتان 

را تامیـن کرده باشـیم:

■ ایران همچنان در جایگاه ششم جهان
بـر اسـاس جدیدتریـن رنکینگ فیفـا، تیم ملی فوتسـال 

ایـران در جایـگاه اول آسـیا و ششـم جهان قـرار دارد.
جدیدتریـن  در   ،futsalworldranking گـزارش  بـه 
رنکینـگ جهانـی، تیـم ملـی فوتسـال ایـران بـا کسـب 
۱۶۰۳ امتیـاز همچنـان در جایـگاه اول آسـیا و ششـم 

جهـان قـرار دارد.
تیـم ملـی برزیل بـا ۱۸۱۰ امتیـاز در رتبه اول، اسـپانیا با 
۱۸۰۱ امتیاز در رده دوم، آرژانتین با ۱۶۹۴ امتیاز در رده 
سـوم قـرار گرفتـه انـد. روسـیه و پرتغال هم بـدون تغییر 

در جایـگاه چهـارم و پنجـم باالتر از ایران  ایسـتاده اند.
تیم هـای ملـی فوتسـال قزاقسـتان، ایتالیـا و پاراگوئه هم 
بـه ترتیـب در جایـگاه هفتـم، هشـتم و نهـم رنکینـگ 
جهانی پشـت سـر شـاگردان ناظـم الشـریعه قـرار دارند.
ملـی پوشـان فوتسـال ایـران فاصلـه ۱۰ پله ای خـود را با 
تیـم دوم قـاره آسـیا یعنـی ژاپـن ۱۳۶۸ امتیـازی حفـظ 
کرده انـد. تیـم ملـی فوتسـال تایلند هم پشـت سـر ژاپن 

در رتبـه هفدهـم جهان ایسـتاده اسـت.
■ تک بازِی فیناِل لیگ برتر فوتسال 

بازیکـن تیم فوتسـال گیتی پسـند اصفهان گفـت: هر ۲ 
تیـم مـس سـونگون و گیتـی پسـند تـا این جـای فصل 
بسـیار خـوب کار کردنـد و برگـزاری بـازی فینـال بـه 

صـورت تـک بـازی کامال بـی انصافـی خواهـد بود.
فوتسـال  ملـی  تیـم  سـابق  بازیکـن  کشـاورز  محمـد 
کشـورمان کـه در باشـگاه گیتـی پسـند اصفهـان بـازی 
می کنـد، دربـاره فینـال لیـگ برتـر کـه بـه پیشـنهاد 
کمیتـه فنـی قـرار اسـت بـه صـورت تـک بـازی برگزار 
شـود اظهـار داشـت: تـک بـازی برگـزار شـدن مسـابقه 
فینـال بـه نظـر مـن بـی انصافی اسـت، زیـرا هـر ۲ تیم 
گیتـی پسـند و مـس تـا این جای کار بسـیار خـوب کار 
کردنـد و تک بـازی برگزار کردن فینال بـرای این ۲ تیم 
ناکافـی اسـت. آن هایی که اهل ورزش هسـتند به خوبی 
ایـن نکتـه را می داننـد که ممکن اسـت یک تیـم یا یک 
بازیکـن آن روز، روز خوبش نباشـد.او افزود: من شـرایط 
فدراسـیون فوتبـال را بـه خوبـی درک می کنـم و آن هـا 
می خواهنـد بـازی فینـال را به سـرعت برگـزار کنند، اما 
همـان طـور که گفتـم بازی فینـال به صـورت تک بازی 
کفایـت نمی کنـد و کامـال بی انصافـی در حـق ۲ تیـم 

مـس و گیتـی پسـند خواهـد بود.

■ تیم فوتسالی در آستانه خرید تیم لیگ برتری!
شـنیده ها حاکـی از آن اسـت کـه یکـی از تیم هـای بـا 
سـابقه فوتسـال کشـورمان قصـد دارد امتیـاز یکـی از 

تیم هـای لیـگ برتـری را خریـداری کنـد.
برپایـه ایـن شـنیده ها؛چنـدی پیـش، رسـول قلـی زاده 
مالـک و مدیرعامـل تیـم فوتسـال سـوهان محمد سـیما 
قـم اعـالم کرد ؛بـه دلیل مبلغ سـنگینی که بـه بازیکنان 
تیمـش بایـد پرداخت کند، قصـد دارد امتیاز این باشـگاه 
را فروختـه تـا از ایـن راه بتوانـد مطالبـات کادر فنـی و 

بازیکنان را بپـردازد. 
قلـی زاده دربـاره فـروش امتیـاز تیـم فوتسـال سـوهان 
محمد سـیما قم ظهار داشـت: اگر نتوانـم بدهی بازیکنان 
تیمـم را کامـل پرداخـت کنـم قطعا امتیـاز باشـگاه را به 
فـروش خواهـم رسـاند. تا امروز ۲ مشـتری پـر و پا قرص 
بـرای خرید امتیاز باشـگاه سـوهان محمد اعـالم آمادگی 
کـرده انـد، بـه طـوری کـه هـر یـک روز در میـان بـا من 
تمـاس می گیرنـد و راجـع بـه امتیاز فـروش این باشـگاه 
بـا مـن صحبـت می کننـد. من فعـاًل دسـت نگه داشـتم 
و نمی خواهـم عجلـه کنـم اگر بتوانـم بدهی بازیکنـان را 
پرداخـت کنـم خیلـی دوسـت دارم که فصل بعـد هم در 
لیـگ برتر تیمـداری کنم، امـا اگر نتوانم بدهـی بازیکنان 
و کادر فنـی را بـه موقع پرداخت کنم ناچار هسـتم امتیاز 

تیـم را بـه فـروش رسـانده و امیـدوارم کـه کسـی در آن 
موقع از دسـت مـن ناراحت نشـود.

از  بـه دنبـال همیـن موضـوع، شـنیده می شـود یکـی 
تیم هایـی که قصـد دارد امتیاز سـوهان محمد سـیما قم 
را خریـداری کنـد، قبـاًل سـابقه حضـور در لیـگ برتـر را 
داشـته و می خواهـد بـا خریـد امتیاز ایـن تیم دوبـاره در 
رقابت هـای لیـگ برتـر در فصـل بعد شـرکت کنـد. حال 
مسـووالن ایـن تیـم فعـاًل نمی خواهنـد نامـی از آن هـا 
بـه میـان آورده شـود و منتظرنـد تـا ببیننـد قلـی زاده 
مالـک تیم فوتسـال سـوهان محمـد سـیما در نهایت چه 
تصمیمـی می گیـرد. بـه هر حـال باید منتظر مانـد و دید 
کـه در روز هـای آینـده چه سرنوشـتی برای تیم سـوهان 

محمـد سـیما رقـم خواهد خـورد.
■ موافقت فیفا با تعویق جام جهانی فوتسال 

سـایت آرژانتینـی »pasio nfutsal« اعالم کرد که جام 
جهانـی فوتسـال، سپتامبرسـال آینـده برگزار می شـود و 

ایـن بازی هـا یک سـال بـه تعویق افتاده اسـت.
ایـن سـایت نوشـت: »باتوجـه بـه همـه گیـری ویـروس 
کوویـد -۱۹، واقعیـت این اسـت که جام جهانی فوتسـال 
در زمـان مقـرر برگـزار نمی شـود. فدراسـیون لیتوانـی به 
فیفـا پیشـنهاد کرده اسـت کـه ایـن مسـابقات در همان 

تاریخ سـال بعـد برگزار شـود.
هم چنین »ادگار استانکویوسـیوس« دبیر کل فدراسـیون 
فوتبـال لیتوانـی چنـد روز پیـش در مصاحبـه بـا سـایت 
»15min« اعـالم کـرده بـود کـه لیتوانـی مرتـب بـا فیفا 
در ارتباط اسـت و منطقی اسـت که مسـابقات جام جهانی 
به سـال آینده موکول شـود. وی گفته بـود: »بهترین زمان 

برگـزاری جـام جهانی برای ما سـپتامبر ۲۰۲۱ اسـت.«
گفتنـی اسـت؛ مسـابقات انتخابی جـام جهانی هنـوز در 
قـاره آسـیا و آمریکا برگزار نشـده اسـت و دیـدار پلی آف 
انتخابـی جام جهانـی در قـاره اروپا هم باقی مانده اسـت.

منابع: مهر، ایسنا، باشگاه خبرنگاران جوان

گریز به خبرهای فوتسالی !

دوحه گزینه ای برای ادامه
 لیگ قهرمانان 

به گزارش روزنامه قطری اسـتاد الدوحه، کنفدراسـیون 
فوتبـال آسـیا بـرای حفـظ سـالمت بازیکنـان قصـد دارد 
ادامـه رقابت هـا را در یـک کشـور و بـه صـورت تـک بازی 

برگـزار کند.
ایـن روزنامه نوشـت ؛دوحه بهتریـن و محتمل ترین گزینه 
بـرای ادامـه مرحله گروهـی و حذفی لیگ قهرمانان آسـیا 
اسـت. اسـتادالدوحه نوشـت: چـون قـرار اسـت ادامه لیگ 
قهرمانـان آسـیا در مـاه آگوسـت برگـزار شـود، بـه خاطر 
گرمـای زیاد هوا، تنها ورزشـگاه های مجهـز و مدرن دوحه 
کـه بـرای جام جهانی طراحی شـده اند می توانند شـرایط 
خوبی برای میزبانی داشـته باشـند.در دوحه ورزشـگاه های 
مـدرن جـام جهانـی که هـوا را تصفیه می کنند بـه راحتی 

مـی توانند سـالمت بازیکنـان را تضمین کنند.
طبـق اعـالم کنفدراسـیون فوتبـال آسـیا تنها یک کشـور 
بـرای میزبانـی ادامه لیگ قهرمانان آسـیا درخواسـت داده 
اسـت و بـه نظر می رسـد کـه آن کشـور، قطر اسـت و در 

نهایـت  هـم میزبانـی به آن ها برسـد.

رییـس کمیتـه بیـن المللـی المپیـک می گویـد کـه 
تعویـق یـک سـاله المپیـک توکیـو بـه دلیـل شـیوع 
ویـروس کرونـا، بـرای ایـن نهاد جهانـی میلیون هـا دالر 

هزینـه در بـردارد.
»تومـاس بـاخ« در نامـه ای خطـاب به جنبـش المپیک 
اظهـار داشـت: از همیـن حـاال می دانیـم کـه بایـد بـار 
بـه دوش  را  المپیـک  تعویـق  هزینـه  دالر  میلیون هـا 
المللـی  بیـن  کمیتـه  کـه  داد  هشـدار  وی  بکشـیم. 
المپیـک در عیـن حـال کـه به تعهـدات مالـی خود در 
قبـال توکیـو پایبنـد اسـت، احتمـاال مجبور بـه کاهش 

هزینـه خواهد شـد.
بـاخ افـزود: عـالوه بـر ایـن، بایـد خدماتـی را کـه بـه 
طـور معمول بـرای ایـن رویـداد فراهـم می کنیـم، مورد 
بازنگـری قـرار دهیـم. آی اوسـی همچنـان نسـبت بـه 
مسـوولیت ها و سـهم خـود از بـار عملیاتـی و هم چنین 

هزینه هـای ناشـی از تعویـق ایـن رویـداد متعهد اسـت.
کمیتـه بیـن المللـی المپیـک که بـه طـور تقریبی یک 
میلیـارد دالر اندوختـه دارد، بـا اتخـاذ تصمیمی تاریخی 
المپیـک توکیـو را که قرار بـود از ۲۴ جوالی ۲۰۲۰ آغاز 
شـود، بـه ۲۳ جوالی تـا ۸ آگوسـت ۲۰۲۱ موکول کرد.
»یوشـیرو موری«  رییـس کمیتـه سـازماندهی المپیک 
توکیونیـز گفتـه اسـت؛ در صورتـی که پاندمـی ویروس 
کرونـا تا سـال ۲۰۲۱ تحت کنترل در نیایـد، رقابت های 

المپیـک دیگـر بـه تعویق نیافتـاده و لغو خواهد شـد.
المللـی  ادامـه داد: کارگروهـی کـه کمیتـه بیـن  بـاخ 
المپیک و سـایر شـرکای آن از جمله کمیته سازماندهی 
و  اولویت هـا  مـی آورد،  هـم  را گـرد  توکیـو  المپیـک 
اسـتراتژی های مدیریتـی را بـه منظور تحقـق موفق این 
تعویـق شناسـایی و وضـع کـرده اسـت کـه از جمله آن 
هـا می تـوان بـه ایجـاد فضایی امـن در خصـوص تامین 

سـالمت تمامـی شـرکت کننـدگان، اشـاره کـرد.
وی افـزود: در حـال حاضـر هیچکـس به واقـع نمی داند 
دنیـای بعـد از ویـروس کرونـا چـه شـکلی خواهـد بود؛ 
امـا موضـوع بدیهـی ایـن اسـت کـه هیچکـدام از مـا 
نمی توانیـم تـک تـک برنامـه هـا و رویدادهایـی را کـه 
پیـش از ایـن بحـران برنامـه ریزی کـرده بودیـم، حفظ 

کـرده  و بـه انجـام برسـانیم.
بـاخ تاکیـد کـرد: تقریبـا می توانیـم تصـور کنیـم که در 
جامعـه پسـا کرونـا، سـالمت عمومی نقشـی بـه مراتب 
مهم تـر را ایفـا  و ورزش و فعالیـت فیزیکی کمک زیادی 

به حفـظ سـالمتی خواهـد کرد.
وی در پایـان گفـت کـه در دوران پاندمـی و بـا توجه به 
مقـررات فاصله گـذاری اجتماعی، جنبـش المپیک باید 
رابطـه خـود را بـا ورزش مجـازی برقـرار، حفـظ، تقویت 

و مدیریـت کند.

هزینه میلیون ها دالرِی تعویق المپیک توکیو
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مهـر - رئیـس اتحادیـه صنـف لوازم التحریـر و کتـاب 
فروشـان شـهرری جزئیاتـی از دیـدار نماینـدگان اصنـاف 
کتـاب فـروش بـا نماینـدگان وزارت آمـوزش و پـرورش بر 

سـر توزیـع کتاب هـای درسـی بازگـو کـرد.
بیسـت و پنجـم فروردیـن مـاه سـال جـاری در گزارشـی 
که منتشـر شـد، از اقـدام وزارت آمـوزش و پـرورش درباره 
کوتـاه کردن دسـت کتـاب فروشـان از فروش کتـاب های 
درسـی پرده برداشـته شـد و عنوان شـد که این رویداد در 
تکمیـل پروسـه در اختیـار گرفتن ایـن مهم از سـوی این 
وزارتخانـه طی سـال گذشـته انجـام می پذیرفـت. در ادامه 
روابـط عمومـی وزارت آموزش و پرورش نیز در پاسـخی به 
ایـن گزارش اعالم کـرد که هدف ایـن وزارتخانه از طراحی 
و راه انـدازی سـامانه فـروش و توزیع مواد آموزشـی نظارت 
نظام منـد بـر فرآینـد تولیـد و فـروش و توزیـع بـر اسـاس 
نیـاز واقعـی، کاهـش قیمـت کتاب هـای درسـی، کاهـش 
مصـرف کاغـذ، کاهـش نـرخ کتاب های منسـوخه، کاهش 
مخاطبـان  تسـهیل دسترسـی  و  مرجوعـی  هزینه هـای 
اسـت و ایـن سـازمان به هیچ وجـه درصدد تمرکـز زدایی، 
تصدی گری و کسـب منفعـت از فروش کتاب های درسـی 
نبـوده و نیسـت. و در ادامـه از برگـزاری جلسـه بـا اصناف 
نشـر و کتاب فـروش خبـر داده و عنـوان کرد کـه آن ها جز 
تاکیـد بـر سیسـتم فـروش قدیمی و سـنتی خـود حرفی 

بـرای ارائه نداشـته اند.
در ادامـه ایـن مسـاله بـه سـراغ عبـاس اربابی نـژاد رئیـس 
اتحادیـه صنـف لـوازم التحریـر و کتاب فروشـان شـهرری 
رفتیم که از حاضران در جلسـه کتاب فروشـان با برخی از 
مدیـران بخش کتاب های درسـی وزارت آمـوزش و پرورش 

بوده اسـت.
وی بـا اشـاره به این که این جلسـه نمایندگانـی از اتحادیه 
ناشـران تهران، و نیـز اتحادیه لوازم التحریـر و کتاب فروش 
کـرج، قرچک، ورامین و شـهر قدس حضور داشـته اسـت، 
بیـان داشـت: مسـووالن وزارتخانـه در ایـن نشسـت اصرار 
داشـتند کـه کـه به دنبـال گران کـردن قیمـت کتاب های 
درسـی نیسـتند و حتـی می خواهند هزینه هـا را کم کنند 
و از مـا راهکارهایـی برای این کار خواسـتند. مـا نیز در این 
نشسـت بـه صراحت بیان کردیم که سیسـتم توزیع سـال 

قبـل آقایان بـرای کتاب های پایـه دهم تـا دوازدهم صدای 
بسـیاری از مردم را درآورد. بسـیاری از آن ها به ما مراجعه 
و ازشـکل توزیـع اعـالم نارضایتـی می کردنـد. در حالی که 
مـا بـا قـرارداد مشـخص و بـا پرداخت پیـش پرداخـت در 
تیـر مـاه و تسـویه کامل بـا آن ها قبـل از دریافت کتاب ها، 
بـدون هراس و اسـترس کتاب ها را توزیـع می کردیم. همه 

نیز از شـکل آن راضـی بودند.
اربابی نـژاد عنـوان کـرد: سـال گذشـته آمـوزش و پرورش 
بـرای فـروش کتاب هـای درسـی مبلـغ ۶ درصـد هزینـه 
فـروش در نظـر گرفته اسـت. اول این که بایـد بگویند این 
هزینـه دریافتی چه شـده اسـت و کجا رفتـه و دوم این که 
پاسـخ بدهـد کـه چرا خـالف اصـل ۴۴ قانـون اساسـی از 
وظیفـه نظارتـی خود وارد حیطـه توزیع و فروش شـده اند. 
در همیـن زمینـه نماینـده مـردم نـور در مجلس شـورای 
اسـالمی به تازگی بـه وزیر آموزش و پـرورش اخطار کتبی 
داده اسـت و کمیسـیون آمـوزش مجلـس نیز پیگیـر این 
مسـاله اسـت. ما هم در تالش هسـتیم حضور وزیر محترم 
برسـیم و توضیحاتی ارائه کنیم، شـاید ایشان مطلع نیست 
در ایـن بخـش از وزارتخانـه تحت مدیریتشـان چه اتفاقی 

در حـال رخ دادن اسـت.
رئیـس اتحادیه صنف لوازم التحریر و کتاب فروش شـهرری 
در ادامـه گفـت: ما در نشسـتی که با همکارانمان در سـایر 
اتحادیه هـا داشـتیم بـه این نتیجه رسـیدیم بـرای نمایش 
حسـن نیت مـان بـه وزارت آمـوزش و پـرورش، درصـد 
هزینه هـای خودمـان را که از قیمت محصـول برای عرضه 

بـه مـا کـم می شـود، از ۱۸ درصـد بـه ۱۵ درصـد بـرای 
سـال جـاری کاهـش دهیـم. جالب اسـت که ما ایـن گونه 
برخـورد می کنیـم ولی آمـوزش و پرورش که مدعی اسـت 
کتاب هـا را گـران نمی کنـد و از محـل فـروش آن دنبـال 
کسـب درآمد نیسـت -- به گواهی نرخ کتاب های درسـی 

در سـال جـاری، همـه آن هـا را گران کرده اسـت.
وی افـزود: بـه مـا می گوینـد هزینـه توزیـع را ۸ درصـد 
در نظـر بگیریـد. مگـر فـروش ایـن کتاب هـا چقدر سـود 
دارد؟ سـه درصـد از ایـن مبلـغ هزینه هـای جـاری توزیع 
و نگاهـداری اسـت. بـا پنـج درصد چطـور می تـوان کتاب 
فروخـت و کتـاب فروشـی را اداره کـرد؟ مـا بـه مسـووالن 
محتـرم در ایـن زمینه توضیـح دادیـم، نامه زدیـم، راهکار 
ارائـه کردیـم. امـا حتـی دادن یک جـواب به نامه مـا را هم 

از همـه نماینـدگان اصنـاف دریـغ کردند.
اربابی نـژاد هـم چنیـن گفـت: آقایـان می گویند سیسـتم 
شـهرری  کل  در  مـا  دارد.  مرجوعـی  کتاب فروشـی ها 
سـال قبـل زیـر یـک درصـد مرجوعـی داشـتیم. بهترین 
سیسـتم فروش کتاب درسـی همین سیسـتم خودگردان 
کتاب فروشی هاسـت نـه سیسـتمی کـه آقایـان درسـت 
کردنـد و دو مـاه پـس از آغـاز سـال تحصیلی قبـل، هنوز 
کتاب درسـی در مقاطعـی داخل مدارس نبـود. آقایانی که 
به سیسـتم متمرکـز تاکید دارنـد بفرمایند چـرا مجموعه 
کتاب هـای درسـی کـه قیمـت دوره اش سـی هزار تومـان 
بـوده اسـت سـال قبـل در بسـاطی های کتـاب میـدان 
انقـالب ۲۰۰ هـزار تومـان بـه فـروش می رفته اسـت. این 
کتاب هـا چطـور سـر از بـازار سـیاه در مـی آورد؟ بـه ما که 
کتاب نمی دهند پس جز از سیسـتم خودشـان چطور سـر 
از بـازار سـیاه می توانـد در بیـاورد؟ مـن نمی گویـم آقایان 

دروغ می گوینـد امـا معتقـدم راسـت هـم نمی گوینـد.
وی تصریـح کـرد: آقایان می گویند ما راهـکار ارائه نکردیم. 
سـه راهکار مشـخص در نامه ما به دوسـتان مطرح بود. اما 
دریـغ از یـک جـواب کـه بـه آن داده شـود. با ایـن همه ما 
در تـدارک نوشـتن نامـه برای مسـووالن عالی رتبـه نظام و 
شـخص مقام معظم رهبری هسـتیم و درصددیـم دیداری 
با شـخص آقای وزیر هم داشـته باشـیم و خواست هایمان 

را بیان کنیم. انشـا اهلل که پاسـخ بگیریم.

بـه گـزارش خبرگـزاری اسوشـیتدپرس، آکادمی علـوم 
و هنرهـای سینمایی اسـکار از اعمـال تغییراتـی موقت در 
قوانین نود و سـومین دوره از این جوایز سـینمایی به دلیل 

تاثیـر بحـران کرونـا بر صنعـت فیلم جهان، خبـر داد.
براسـاس قوانین آکادمی، پیش از این تنها فیلم هایی واجد 
شـرایط شـرکت در اسـکار بودنـد که دسـتکم بـرای هفت 
روز متوالـی در شـهر لـس آنجلس ایالـت کالیفرنیا نمایش 
داده شـده باشـند. اما بـا توجـه به این کـه قوانین قرنطینه 
خانگـی و فاصلـه گـذاری اجتماعـی ایـن روزهـا باعث لغو 
جشـنواره های مهم فیلم و تعطیلی سـالن های سینما شده 
اسـت، ایـن شـرط نیـز زیرسـوال رفته بـود. حال بـا توجه 
بـه تغییـرات ایجاد شـده امسـال فیلم هـای اکـران آنالین 
نیـز شـانس شـرکت در رقابـت در بخش جایـزه اسـکار 
بهتریـن فیلم و دیگر شـاخه ها را خواهند داشـت.البته این 
اسـتثنا شـامل تمام فیلم هایی که به صـورت آنالین اکران 
شـده اند، نمی شـود و تنها مشمول آن دسـته از فیلم هایی 
اسـت کـه قـرار بود بـر روی پـرده سـینما اکران شـوند اما 
بـه دلیل شـیوع کرونا بـه ناچـار در سـرویس های ویدئوی 
درخواسـتی )VOD( بـه نمایـش گذاشـته شـدند. بـرای 

اکـران آنالین هـای عالقمنـد به شـرکت در رقابت اسـکار، 
شـرط دیگـری نیز وجـود دارد؛ ایـن فیلم ها می بایسـت از 
زمـان اکران تـا نهایـت ۶۰ روز در سـایت نمایـش آنالیـن 
آکادمـی اسـکار ویـژه اعضا، نیز به نمایش گذاشـته شـوند.

دیویـد رابین رئیـس و داون هادسـن رئیـس هیات مدیره 
تغییـرات  ایـن  دربـاره  بیانیـه ای  در  اسـکار  آکادمـی 
موقت گفتنـد: آکادمـی معتقد اسـت برای تجربـه جادوی 
فیلم ها هیچ راهی بهتر از تماشـای آن ها در سـالن سـینما 
نیسـت. تعهـد مـا بـه ایـن موضـوع تغییرناپذیر اسـت اما 
تـراژدی تاریخـی همه گیـری کرونـا مـا را بـه اعمـال ایـن 
اسـتثنای موقـت در قوانیـن وادار کرده اسـت. آکادمی در 

ایـن دوره بالتکلیفـی از اعضـا و همـکاران خـود حمایـت 
می کنـد. اهمیـت دیـده و تحسـین شـدن کار ایـن افراد 
را درک می کنیـم، آن  هـم حـاال کـه مخاطبان بیشـتر از 
همیشـه قـدر فیلم هـا را می دانند.به محض ایـن که اجازه 
بازگشـایی سـالن های سینما داده شود، شـرکت در اسکار 
بـار دیگـر بـه شـرط نمایـش هفـت روزه در لس آنجلـس 
منـوط خواهد شـد. اما در مـورد فیلم هایی کـه به صورت 
آنالیـن اکـران شـده اند، دیگـر نیـازی بـه نمایشـی در 
پـرده سـینماها نخواهد بود. پس از بازگشـایی سـینماها، 
آکادمـی نمایـش هفـت روزه را از انحصـار لس آنجلـس 
خـارج کـرده و سـالن های واجـد شـرایط را بـه نیویورک، 
منطقه خلیج سانفرانسیسـکو، شـیکاگو، میامـی و آتالنتا 

تعمیم خواهـد داد.
آکادمـی اسـکار هـم چنین اعالم کـرد از امسـال دو جایزه 
بهتریـن صداگـذاری و بهتریـن تدوین صـدا در یک جایزه 
ادغـام خواهـد شـد و به این ترتیـب مجموع جوایز اسـکار 

بـه ۲۳ جایزه کاهش می یابد.   
مراسـم اعطـای جوایـز نود و سـومین دوره از جایزه اسـکار 
روز ۲۸ فوریـه ۲۰۲۱ )۱۰ اسـفند ۱۳۹۹( برگزار می شـود.

ثبت جهانی هورامان
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منابــع 
اســتاندار کردســتان، گردشــگری را یکــی از ظرفیت هــای 
مهــم اقتصــادی اســتان دانســت و گفــت: ثبــت جهانــی 
هورامــان می توانــد تاثیــر فراوانــی در توســعه گردشــگری 

اســتان داشــته باشــد.
خالــد جعفــری  در اولیــن جلســه کارگــروه گردشــگری 
ــی  ــت جهان ــرد: ثب ــار ک ــاری، اظه ــال ج ــتان در س اس
هورامــان موجــب می شــود تــا بــه عنــوان مکانــی ویــژه در 
دفاتــر گردشــگری جهــان معرفــی شــود و ایــن امــر قطعا 
در توســعه اســتان بــه ویــژه توســعه در حوزه گردشــگری، 

بســیار موثــر خواهــد بــود.
ــا اشــاره ایــن کــه بکــر بــودن هورامــان مهمتریــن  وی ب
مولفــه در جذابیــت آن خواهــد بــود، افــزود: باید معیشــت 
و رفــاه مــردم ایــن منطقــه نیــز مــورد توجــه قــرار گیــرد 
ــا در  ــود ب ــام می ش ــه انج ــی ک ــدام و اصالح ــر اق ــا ه ام
نظــر گرفتــن هــدف اصلــی یعنــی حفــظ و ثبــت جهانــی 

هورامــان باشــد. 
جعفــری در ادامــه بــر لــزوم همــکاری تمامــی دســتگاه ها 
در فراهــم نمــودن الزامــات تحقــق ایــن هــدف تاکیــد و 
ــرای  ــی ب ــات خوب ــز اقدام ــن نی ــش از ای ــرد: پی ــان ک بی
ــه  ــان انجــام داده از جمل ــه جه ــاندن کردســتان ب شناس
ــه  ــرد و البت ــاهیر ُک ــی مش ــره بین الملل ــزاری کنگ برگ
ــا حضــور  ــوروز ب ــی ن ــی جشــن بین الملل ــدارک میزبان ت
ســفرای کشــورها، کــه متاســفانه بــه دلیــل شــیوع کرونــا 

کنســل شــد. 
ــع  ــعه مناب ــادی و توس ــور اقتص ــی ام ــاون هماهنگ مع
ــا و  ــه توانمندی ه ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک ــتاندار، تصری اس
ــتری  ــای بیش ــم کاره ــی توانی ــتان، م ــای اس ظرفیت ه
بــرای معرفــی کردســتان بــه دنیــا انجــام دهیــم و منطقه 
کردنشــین ایــران را بــه عنــوان ام القــرای کردهــای جهان 

معرفــی کنیــم. 
ــیمای  ــدا و س ــگی ص ــکاری همیش ــالش و هم وی از ت
ــژه  ــا و مســتندات وی ــه و پخــش برنامه ه اســتان در تهی
حوزه هــای مختلــف، تشــکر کــرد و افــزود: در ثبــت 

جهانــی هورامــان نیــز در کنــار ســایر دســتگاه های 
ــود. ــد ب ــتان خواهن اس

جعفــری در خصــوص دســتور کار دوم ایــن جلســه 
ــر  ــن دفات ــی انجم ــتقرار نمایندگ ــر بررســی اس ــی ب مبن
گردشــگری و جهانگــردی در مــرز باشــماق مریــوان، 
ــراث  ــرد و از اداره کل می ــوان ک ــع عن ــر را بالمان ــن ام ای
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان خواســت 
ایــن موضــوع را از طریــق شــرکت مــادر تخصصــی 
ــورت  ــه ص ــا ب ــد ت ــری نماین ــور پیگی ــگری کش گردش

ــود.  ــا ش ــرایط آن مهی ــی، ش قانون
ــافر  ــدگاری مس ــذب و مان ــگری را در ج ــر گردش وی دفات
و توریســت و هــم چنیــن خریــد در اســتان، بســیار موثــر 
دانســت و افــزود: بعــد از عبــور از بحــران کرونــا بایــد بــرای 
ــا  ــگری در دوران پس ــت گردش ــتن صنع ــه داش ــرپا نگ س
کرونــا برنامــه داشــته باشــیم و ایــن امــر مســتلزم همکاری 

بخــش دولتــی و خصوصــی اســت. 
معــاون اســتاندار ضمــن اعالم حمایــت از دفاتر گردشــگری 
اســتان، خاطرنشــان کــرد: نقــش گردشــگری در اشــتغال 
ــه شــدت  ــذا ب ــرای مــا مهــم اســت، ل و اقتصــاد اســتان ب
پیگیــر هســتیم تا هــر تصمیمــی کــه در حوزه تســهیالت 
بانکــی بــرای ایــن بخــش در کشــور گرفتــه شــود، دفاتــر 

ــد شــوند. کردســتان از آن بهره من

بازارسیاه کتاب درسی 

اسکار در شرایط کرونایی

مهـر - گزیـده ای از غزلیـات موالنـا به انتخـاب و ترجمه 
ضیـا قاسـمی اسـتاد دانشـگاه تهـران و مؤسسـه دهخـدا 
 running« به زبان انگلیسـی، به تازگی در کتابی با عنـوان

in the street of hearts« منتشـر شـده اسـت.
ایـن  ترجمـه از طریـق وب سـایت آمـازون در دسـترس 
مخاطبان قرار گرفته و نسـخه های کاغـذی و الکترونیکی 
آن بـرای فـروش در این  پایگاه اینترنتی قرار گرفته اسـت. 
نسـخه های کاغـذی ایـن  کتـاب در آمریـکا، انگلسـتان، 

فرانسـه، اسـپانیا، ایتالیـا، آلمـان و ژاپن عرضه شـده اند.
قاسـمی در این بـاره گفـت: ایـن  مجموعـه دربرگیرنـده 
مجموعـه ای از غزل هـای موالنـا اسـت که بـرای ترجمه 
آن بـه انگلیسـی حـدود یـک  سـال  و نیـم وقـت صـرف 

کـردم. فکـر ترجمـه ایـن  مجموعـه پـس از چندسـال 
تدریـس درس غزلیـات شـمس تبریـزی به زبـان آموزان 
خارجـی و خوانـدن چندترجمـه از آثـار موالنـا، حافظ و 
شـاعران دیگـر کـه چندان خـوب بـه انگلیسـی ترجمـه 

نشـده بودنـد بـه ذهنم رسـید.
وی افـزود: مـن از نوجوانـی غزلیـات شـمس تبریـزی را 
زیـاد می خوانـدم و بـه شـعر موالنـا عالقه زیادی داشـتم 
ولـی در طـول سـال های تدریـس و با تحقیق بیشـتر در 
زمینـه اشـعار موالنـا موفق شـدم کل اشـعار ایـن  کتاب 

ارزشـمند را بخوانـم و درک کنم.
بیشـتر  ادامـه گفـت:  تهـران در  اسـتاد دانشـگاه  ایـن 
ترجمه هایـی کـه مترجمـان خارجـی از اشـعار شـاعران 

نمایانگـر  به هیچ وجـه  داده انـد،  انجـام  ایرانـی  معـروف 
زیـادی  مـوارد  در  و  نیسـت  آنـان  شـعر  زیبایی هـای 
می تـوان اشـتباهاتی بزرگـی را در آثار ترجمه شـده دید.

قاسـمی هـم چنیـن دربـاره تجربـه انتشـار ایـن  ترجمه 
بـرای مخاطب غیرفارسـی زبان گفت: برای چـاپ این  اثر 
در ابتـدا بـا چند ناشـر مذاکره کـردم ولی بعـد به نتیجه 
رسـیدم کـه انتشـار ایـن کتـاب بهتـر اسـت بـه شـکل 
مسـتقل انجـام شـود. بـا انتخـاب و ترجمـه غزل هـای 
این  مجموعـه، امیـدوارم مخاطبان خارجی اشـعار موالنا 
بتواننـد تصویری روشـن تر و دقیق تـر از غزل های زیبای 
این  شـاعر بزرگ کشـورمان به دسـت بیاورند و ارتباطی 

عمیق تـر بـا زبـان و ادبیـات پربار فارسـی برقـرار کنند.

انتشار گزیده ای از غزلیات موالنا به انگلیسی 
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معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی؛

خانه های خالی از سال۹۵ 
مشمول مالیات می شوند

علیـزاده گفـت: قانـون اخـذ مالیـات از خانه هـای خالی 
در سـال ۹۵ تصویـب شـده اسـت و اجـرای آن از سـال ۹۹ 

انجـام می شـود.
محمـود علیزاده معاون حقوقی سـازمان امـور مالیاتی گفت: قبل 
از سـال ۹۹ با شـهردار ها و وزارت راه و شهرسازی مذاکراتی انجام 
داده ایم و قرار شـد سـامانه ای توسـط وزارت راه و شهرسازی تهیه 
شـود تـا اطالعـات خانه های خالـی در آن درج شـود.او افـزود: در 
حـال حاضـر این سـامانه آمـاده کار شـده اسـت و سـازمان امور 
مالیاتـی به عنـوان متولـی دریافت مالیـات از خانه هـای خالی از 

اطالعات این سـامانه اسـتفاده می کند.
علیـزاده بیـان کـرد: اخـد مالیـات از خانه هـای خالـی باعـث 
می شـود عرضـه مسـکن در بازار بیشـتر شـود و همیـن موضوع 

باعـث کاهـش قیمـت  خریـد و اجـاره بهـای خانـه می شـود.
او دربـاره آمـار خانه هـای خالـی در کشـور گفت: در حـال حاضر 
هیـچ آمـار دقیقـی از خانه هـای خالـی وجـود نـدارد و آمار هـای 
موجـود در حـد حدس و گمـان اسـت و وزارت راه و شهرسـازی 
بایـد آمـار ارائه دهد. معاون حقوقی سـازمان امـور مالیاتی گفت: 
قانـون اخـذ مالیات از خانه های خالی در سـال ۹۵ تصویب شـده 
اسـت و اجـرای آن از ابتـدای سـال ۹۹ انجـام می شـود به همین 
دلیل اگر برای ما محرز شـود خانه ای از سـال ۹۵ خالی اسـت از 

همان سـال بـرای آن مالیـات در نظر گرفته می شـود.
علیـزاده بیـان کـرد: سـازمان امـور مالیاتـی اطالعات خـود را در 
مـورد خانه هـای خالـی از وزارت راه و شهرسـازی و شـهرداری ها 
دریافـت می کنـد. او در خصوص عـدم اجرای قانـون اخذ مالیات 
بـر خانه هـای خالی از سـال ۹۵ تا کنون گفت: فرایند شناسـایی 
خانه هـای خالـی سـخت اسـت و مـا نمی توانسـتیم بـه راحتـی 
متوجـه شـویم کـه کـدام خانـه خالی اسـت، امـا بـا راه انـدازی 

سـامانه وزارت راه و شهرسـازی ایـن امـکان ایجاد شـده اسـت.
علیـزاده تاکیـد کرد: با راه اندازی سـامانه وزارت راه و شهرسـازی 
اگر متوجه شـویم خانه ای از سـال ۹۵ به بعد خالی اسـت مالیات 

تمـام این سـال ها اخذ می شـود.

رشد ۱۵۱ درصدی سهم 
شبکه ریلی در تجارت خارجی

مدیرعامل شـرکت راه آهن جمهوری اسـالمی، از رشد ۱۵۱ 
درصدی صادرات و واردات در شـبکه ریلی کشـور در ابتدای سال 
خبـر داد و گفت: تالش شـد با اسـتقرار تونل هـای ضدعفونی در 

مبـادی مرزی ، سـهم ریلی در صـادرات و واردات افزایش یابد.
»سـعید رسـولی« ظهرروز چهارشـنبه در مراسـم بهره برداری از 
۵۶ دسـتگاه انـواع نـاوگان ریلـی گفـت: نـوروز امسـال بـا وجود 
رکـود اقتصـادی و بـا همت عالـی کارخانه هـای ریلی و شـرکت 
هـای سـازنده  تولیـد ۵۶ دسـتگاه انـواع نـاوگان ریلی شـامل ۴ 
دسـتگاه لکوموتیو،  ۲ دستگاه واگن مسـافری و ۵۰ دستگاه واگن 
بـاری ممکـن شـد.وی ارزش ایـن تعـداد نـاوگان را معـادل ۱۲۵ 
میلیـارد تومـان اعالم کرد و گفت: نسـبت به مدت مشـابه سـال 
گذشـته در تولیـد داخلـی ۱۴۳ درصد رشـد محقق شـد و بهره 
بـرداری از نـاوگان جدیـد نویـد بخـش سـالی پـر از تولیـد برای 

بخش ریلی کشـور اسـت.
رسـولی ادامـه داد: امسـال و در روز هفتـم اردیبهشـت  شـبکه 
ریلـی کشـور در یـک روز موفـق به جابه جایـی ۱۳۲ میلیون تن 
کیلومتـر حمل بار شـده اسـت هم چنیـن از ابتدای سـال بیش 
از ۵ میلیـون تـن بـار با رشـد ۴ درصدی در تناژ نسـبت به مدت 

مشـابه سـال قبل حمل شـده است.
به گفته رسـولی متوسـط حمل ماهیانه بار در مدت مشـابه سال 
قبـل حـدود ۴ میلیون تن بوده و حمل گندم نیز رشـد ۸ برابری 
داشـته و ۱۶۸هـزار تـن گنـدم در شـبکه ریلـی جابـه جا شـده 
اسـت. وی از حمـل مسـتقیم بـار از کشـتی بـه ریل خبـر داد و 
گفـت: هـم چنیـن در فروردین امسـال  جذب ۱۶۰ هـزار تن بار 

جدید، به شـبکه ریلی کشـور محقق شـد.
بـه گفتـه مدیرعامل شـرکت راه آهن جمهـوری اسـالمی ایران، 
صادرات و واردات نیز به رشـد ۱۵۱درصدی رسـید. وی افزود: در 
ارتبـاط با سـاخت چـرخ قطار پیـش از این صددرصد وابسـتگی 
داشـتیم، امـا با همـکاری یکی از شـرکت های غیردولتـی،  تولید 
چـرخ مونوبلـوگ قطـار از سـال گذشـته آغـاز شـد و بـا حمایت 
راه آهـن ایـن چرخ ها در تسـت قـرار می گیـرد و در ۱۵ روز آینده 
۸ چـرخ تولیـد داخـل در قالب تسـت زیـر واگن قطار مـی رود و 
وابسـتگی مـا را بـه خـارج کاهـش می دهد. رسـولی هـم چنین 
از اسـترداد کامـل بلیـت های شـرکت های مسـافری ریلی خبر 
داد و از وزیـر راه و شهرسـازی خواسـت تـا بـرای رونـق اقتصـاد 
ریلـی در شـرایط شـیووع کرونـا شـرکت هـای مسـافری و ریلی 

را کمـک کنند.

ادامه از صفحه1:
■ در مناطــق ســفید هــم بایــد دســتور العمل هــای 

بهداشــتی رعایــت شــود
رییس جمهـور اضافـه کرد: امـروز هم که بحث تقسـیم مناطق 
بـه سـفید، زرد و قرمـز را داریـم، بـه معنـای آن نیسـت که در 
مناطق سـفید دسـتورالعمل های بهداشـتی نباید مراعات شود 
بلکه آن ها باید بیشـتر مراقبت کنند که دسـتاوردهای مناطق 
سـفید حفـظ شـود. آن هایـی هـم کـه در مناطـق زرد و قرمز 

هسـتند، باید تالش کنیم به مناطق سـفید تبدیل شـوند.  
روحانـی نقـش مـردم در مقابلـه بـا کرونا را اساسـی دانسـت و 
تصریـح کـرد: در مقابلـه بـا ویـروس کرونـا اصل کار در دسـت 
مـردم اسـت. بـا توجـه به آن کـه درمانـی بـرای مقابله بـا این 
ویـروس نداریـم، دارو و واکسـنی هـم وجـود نـدارد، اسـاس بر 
مراقبـت اسـت. بایـد در قـدم اول، خودمان مراقبت کنیـم و در 
روزهـای سـخت هـم توسـط کادر درمانـی مراقبـت دقیق تـر، 

باالتـر و پیچیده تـر نسـبت به فـرد مریض انجام شـود.  
■ باید روی پای خود بایستیم

وی بـا اشـاره بـه روز کارگـر  اظهـار داشـت: در ایام مقـارن روز 
کارگـر، ایـن روز را بـه همـه کارگـران، کشـاورزان، پزشـکان، 
پرسـتاران و نظـام درمانـی تبریـک می گویـم. در شـرایطی 
هسـتیم کـه اگـر روی پای خـود نایسـتیم، تامین برخـی مواد 
با داشـتن پول و امکانات، بسـیار سـخت و گاهی ناممکن است 
یعنـی اگـر در مـواد غذایـی بـه خـارج نیاز داشـتیم و مشـکل 
پولـی، بانکـی، دریایـی و... هـم نداشـتیم، مـواد غذایـی به این 

راحتـی در اختیـار دیگران قـرار نمی گرفت.  
رییـس شـورای عالـی امنیـت ملـی بـا بیـان ایـن کـه امـروز 
شـرایطی شـده کـه چنـد برابـر دیـروز ذخیره سـازی در دنیـا 
صـورت می گیـرد، ابراز داشـت: ذخیره سـازی شـدیدتر از مواد 
غذایـی، ذخیره سـازی مواد دارویی و بهداشـتی اسـت. امروز ما 
ونتیالتور)دسـتگاه تنفس مصنوعی( خودمـان تولید می کنیم. 
اگـر این مسـاله را خودمـان تامین نمی کردیم و می خواسـتیم 
خودمـان بخریـم، معلـوم نبـوده و نیسـت چند کشـور در دنیا 
حاضرند این دسـتگاه تنفس مصنوعی را به ما بفروشـند.   اگر 
امـروز ماسـک و گان را بـرای کادر درمانـی تولیدمـی کنیـم، 
معلوم نبود بتوانیم ماسـک پرسـتاران و پزشـکان را وارد کنیم. 
دیدیـد روی هـوا مسـاله ماسـک را می قاپیدنـد و روی هـوا 

ماسک را می زدند.  
وی بـا یـادآوری فرارسـیدن مـاه مبـارک رمضـان بیـان کـرد: 
همـه مـردم در مـاه رمضـان کـه ماه نعمـت، عرفـان، معنویت، 
خلـوص، قـرب بـه خـدا و انـس به قـرآن اسـت، به خاطـر کار 
کارگـران، کشـاورزان، نظـام درمانی، جامعه تحقیقـی، بنگاه ها، 
شـرکت های دانش بنیـان و تولیدگـران همـه بایـد شـکرگزار 

باشـیم. خداوند 
رییـس جمهـوری بـا بیـان ایـن کـه امـروز آرامـش نسـبی در 
جامعـه وجـود دارد، گفـت: مـردم آرامـش دارنـد کـه اگـر بـه 
مـواد ضـروری غذایی و اقالم بهداشـتی نیاز داشـته باشـند، در 
فروشـگاه ها موجود اسـت. اگر نیاز به تخت بیمارسـتانی داشته 
باشـند موجـود اسـت و اگـر روزی نیـاز بـه تخت ویژه شـرایط 

مهیـا اسـت کـه در پیشـگاه خداوند ایـن شـکرگزاری دارد.
روحانـی افـزود: ایـن روزهـا کـه با بسـیاری از سـران کشـورها 
تماس تلفنی داشـتم، همـه آن ها به چند نکته توجه داشـتند 
کـه همـه آن هـا ایـران را زیـر نظر داشـتند یعنـی صحبت که 
می شـد همـه تشـکر مـی کردنـد کـه ایـران یـک کار بسـیار 
منسـجم و قـوی برای مقابله با ایـن ویروس انجام داده اسـت.  

رییـس دولـت تدبیـر و امید ادامـه داد: بعضی رهبران کشـورها 
از مـن سـوال مـی کردند که چگونه شـما از فاصله اجتماعی به 
فاصله هوشـمند آمدید این سـه رقم زرد و  قرمز و سـفیدی که 
اعـالم کردید. مبانی شـما چیسـت چـه کار مـی خواهید انجام 
دهید. مشـخص اسـت که این کشـور مورد توجه جهان اسـت. 

همـه به این کشـور نـگاه می کنند.
■ پیروزی در مقابله با کرونا پیروزی ملت است 

وی تصریـح کرد: پیـروزی مـا در این مقطع پیـروزی یک ملت 
اسـت پیـروزی دولـت، کادر پزشـکی و درمانی نیسـت پیروزی 
ملـت ایـران اسـت. اگر بتوانیـم خوب مدیریـت کنیـم و کار را 
پیـش ببریـم. در این شـرایط ما باید مطمئن باشـیم آب و برق 

و سـوخت، ارز و ریـال الزم را بـرای مردم تامین می کنیم.  
■ مردم به بازار سرمایه اعتماد دارند

روحانـی گفت: علیرغم همه پیچیدگی ها و فشـارهایی که بوده 
امـا تـورم را مهـار کردیم. طبق آمـار بانک مرکزی تـورم ماهانه 
مـاه فروردین نصف تورم ماهانه تورم ماه اسـفند ۹۸ اسـت. این 
بـه معنـی یـک حرکت خـوب اقتصـادی اسـت. این کـه امروز 
هـم مـردم بـه بـازار پـول و هـم بـازار سـرمایه اعتمـاد دارند و 
هـم رقـم پس انـداز مـا در بانک هـا رشـد ۳۲ درصـدی دارد و 
هـم حضـور مـردم در بـازار بورس امـروز نمایـان اسـت این به 
معنـای اعتمـاد مردم اسـت. رییس جمهـوری تاکید کـرد: این 
کـه بیرونی هـا تبلیغ می کنند که مـردم ایران به نظـام و دولت 

ایـران اعتمـاد ندارنـد، کامـال دروغ می گوینـد. بورس ما شـاهد 
بـر دروغگویـی آن ها اسـت. پس انـداز بانکی، حضـور کارگران 
در کارگاه ها، محصوالت کشـاورزی،  شـاهد بر دروغگویی آن ها 
اسـت.  وی گفـت: امـروز بـه نقطـه ای رسـیدیم که حتـی در 
کیت تشـخیص آنتـی بادی قادر بـه صادرات هسـتیم و برخی 
رهبـران کشـورها از مـن سـوال می کنند این مقدار نیـاز داریم 
صـادر کنیـد و ایـن افتخار ما اسـت. ایـن افتخار همـه عزیزانی 
اسـت کـه در شـرکت های دانـش بنیـان و پـارک هـای علم و 

فناوری و کارگاه ها مشـغول کار و تحقیق هستند.  
روحانـی افـزود: ایـن رونـد نشـان می دهـد کـه ملـت مـا نـه 
خـودش را باختـه، نـه دچـار حـزن و انـدوه شـده اسـت. ما در 
شـرایطی هسـتیم کـه نه غـم و اندوه بـرای کاری که از دسـت 
دادیـم و نـه بـرای بیمـاری و مشـکلی کـه در برابـر آن مواجـه 
شـدیم. در برابـر هـر دوی آن هـا بایـد تحمل کنیـم و خداوند 

ایـن قـدرت را به ما داده اسـت.  
رییـس جمهـوری بـا بیـان ایـن کـه اسـاس خلقـت خداونـد 
آزمایـش ما اسـت، گفـت: االن زمانی اسـت که ملت بـزرگ ما 
رشـادت و قدرت و توانمندی علمی خود را نشـان دهد. در این 
حادثـه کرونـا ملت مـا اعالم کرد که بـه تخصص و متخصصین 

به خوبـی اعتماد می کند.  
وی یادآورشـد: متخصصیـن مـا هرچـه گفتند دولـت، مراجـع 
وهـم رهبـر معظـم انقـالب تبعیـت کـرد و هـم مـردم بـه 
صحنـه آمدنـد و هـم صدا و سـیما همـان را تبلیغ کـرد و بیان 
کـرد.  ایـن خیلی مهم اسـت که ملتی هسـتیم که به تخصص 

و متخصصیـن و مصالـح و منافـع همیشـه توجـه داریم.
■ خلیج فارس به نام ملت ایران است 

روحانـی بـا تبریـک روز ملی خلیـج فارس گفت: خلیـج فارس 
بـرای مـا یـک آبـراه تاریخـی مهم اسـت البتـه همـه آبراه های 
کشـورمانند دریـای خزردرشـمال بـرای مـا اهمیـت دارنـد اما 
چـون خلیج فـارس و دریـای عمـان به آب هـای جهـان اتصال 

دارد، اهمیـت خاص و ویـژه ای دارد.  
رییـس جمهـوری با بیـان این که خلیـج فارس یکـی از مراکز 
بزرگ انرژی جهان در گذشـته بوده و هسـت، خاطرنشـان کرد: 
خلیج فارس منطقه بسـیار مهم و حساسـی اسـت، ایـن روز را 

بـه ملت ایـران تبریک مـی گویم.
وی تاکیـد کـرد: خلیـج فـارس متعلـق به ملـت ایران اسـت و 
همیشـه هـم خلیـج فـارس بـوده اسـت و بـرای همیشـه هم 
خواهـد ماند؛ همه اسـتان های مـرزی و همجـوار خلیج فارس 
از خوزسـتان تا سیستان بلوچستان و هرمزگان و بوشهرو حتی 
اسـتان های غیرهمجـوار امـا  نزدیک بـه  آن، مـرزداران خوبی 
بـرای آن بـوده انـد و همیشـه در برابر بیگانه خوب ایسـتادگی 

کـرده  و امـروز هـم به خوبی ایسـتادگی مـی کنند.
■ اینجا خلیح فارس است نه خلیج نیویورک

رییـس جمهـوری گفـت: آمریکایی ها بایـد بدانند این آبـراه به 
نـام »خلیـج فارس« اسـت نـام آن خلیـج نیویـورک و یا خلیج 
واشـنگتن نیسـت؛ باید از روی نام آن و از روی ملتی که در کنار 
ایـن آبـراه که برای هزاران سـال حافـظ آن بوده اند، شـرایط را 

درک کننـد و هـر روز علیه ملت ایـران توطیه نکنند.
روحانـی تصریـح کـرد: آمریکایی هـا مـی بینند که ملـت ایران 
در تمـام صحنه هـا موفق بوده وهسـت و برای حفاظـت از آبراه 
خلیـج فـارس نیـز موفـق بـوده وخواهنـد بود؛ سـربازان مـا در 
نیروی های مسـلح در سـپاه و ارتش، بسـیج و نیروی انتظامی 

همیشـه پاسـدار خلیج فـارس بـوده اند و خواهنـد بود.
خودشـان  بـه  را  مـردم  اختیارات دارایـی  بایـد   ■

برگردانیـم
روحانـی در بخش دیگر از اظهـارات خود از مقام معظم رهبری 
قدردانی و تشـکر کرد و گفت: در این شـرایط سـخت ما هرچه 
بتوانیـم دارایی هایـی مـردم را بـه روز کنیم و مالکیت مـردم را 
شـفاف کنیم و اختیارات کار را به خود صاحبان مال برگردانیم 
ایـن کار بسـیار ارزشـمند و بزرگ اسـت.وی افـزود: از روزی که 
اینگونـه مباحـث در مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام درباره 
اصـل ۴۴ مطـرح بـود. تالش هایی که آن روز شـد و تصمیماتی 
کـه اتخاذ شـد، بحث هایـی در آنجا مطرح شـد که برای اقشـار 
مردم هم در آزادسـازی و خصوصی سـازی سـرمایه های دولتی 

و بنگاه هـای بـزرگ اقتصادی فکری شـود.
 رییـس جمهـوری اضافـه کـرد: در نهایت مقام معظـم رهبری 
موافقـت کردنـد که به عنوان سـهام در اختیار مـردم قرار گیرد 

و ایـن سـهام در اختیـار مردم قـرار گرفت. البته مقـداری برای 
مـردم نامشـخص بـود چون سـهام به آن هـا تعلق گرفتـه بود و 
بایـد سـال ها صبـر می کردند تـا این سـود باعث مالکیـت افراد 
نسـبت به سـهام شـان شـود. این روند تقریبا نزدیک به ۹ سال 

۱۰ سـال طول کشـید تا این ها مالک سـهام شـوند.
 روحانـی خاطرنشـان کـرد: دولـت یازدهـم از همـان ماه هـای 
اولیـه به فکر سـهام و سـاماندهی آن افتـاد. می خواهـم از وزیر 
اقتصـاد و رئیـس بخش خصوصی سـازی دولـت یازدهم عمیقاً 
تشـکر کنـم به دلیـل این که همـه توان خـود را از پایان سـال 
۹۳ و اول ۹۴ بـه کار گرفتنـد تـا آن را برای مردم شـفاف کنند.

 رییـس جمهـوری ادامـه داد: درآن مقطـع کار بزرگـی شـد و 
سـامانه ای تشـکیل شـد تـا مـردم در آن ثبت نام کننـد و بعد 
بـرای همه مشـخص شـد در دولـت یازدهم که چه کسـی چه 
مقـدار سـهم دارد چه مقـدار بدهکار و چه مقدار طلبکار اسـت 
و همـه ایـن هـا در سـال ۹۴ روشـن شـد و بعـد از آن  تـالش 
شـد ایـن سـهام را بـه نحـوی آزاد کنیم. ابتـدا در سـال ۹۴ به 
ایـن فکر افتادیم الیحه ای تنظیم کنیـم. وقتی الیحه را تنظیم 
مـی کردیـم در دولـت ایـن بحث مطرح شـد که این سـهام به 
دسـتور مقام معظم رهبری واگذار شـده و خودشـان باید اجازه 
دهنـد کـه الیحـه در دولـت مطرح شـود. مـن در سـال ۹۴ در 
دو نوبـت  محضـر ایشـان عرض کـردم دربـاره الیحه و ایشـان 
توضیـح خواسـتند و من توضیح دادم.وی ادامـه داد: به هر حال 
مقداری مکاتبه طول کشـید تا ما در سـال ۹۶ این الیحه را به 
مجلس فرسـتادیم که مجلـس آن را تصویب کنـد و ما بتوانیم 

سهام عدالت را آزاد کنیم.  
روحانـی بـا بیان این کـه در آن مقطـع اجازاتـی از رهبری نیاز 
بـود، اظهـار داشـت: در این ایام من سـه مکاتبه خدمت ایشـان 
در چند ماه اخیر داشـتم که یک راهی پیدا شـده و این سـهام 
آزاد شـده و در چارچـوب اهدافـی کـه از ابتـدا مدنظـر ایشـان 

بوده، مراعات شود.  
رییـس جمهـوری افـزود: در نامـه سـال قبـل، ایشـان نکاتی را 
بیـان کردنـد. مـن نامـه دوم را فروردیـن ماه فرسـتادم. ایشـان 
گفتنـد کـه چارچوبی برای آزادسـازی سـهام عدالت مشـخص 
شـود. در نامـه اردیبهشـت چارچوبی را پیشـنهاد دادم. بسـیار 
ممنون هسـتم کـه طبـق چارچوبـی که تقدیـم کـرده بودیم، 

ایشـان با آزادسـازی سـهام عدالت موافقـت کردند.  
■ شـورای عالـی بـورس آییـن نامـه واگذاری سـهام 

عدالـت را تهیـه کند
رییـس دولـت تدبیـر و امید بـا بیان ایـن که پیشـنهاد من آن 
بـود که شـورای عالی بـورس در مورد شـیوه کار تصمیم گیری 
کنـد، تصریـح کـرد: قـدم بسـیار خوبـی برای مـردم برداشـته 
شـده و موافقـت مقـام معظـم رهبـری در این ماه، قـدم خوبی 
بـرای مـردم اسـت. حـدود ۵۰ میلیون نفـری که صاحـب این 
سـهام هسـتند، حسـاب و کتاب این ها هم مشـخص اسـت و 

سـامانه ای در این باره وجود داشـته اسـت.  
روحانـی از شـورای عالی بـورس خواسـت در کوتاه تریـن زمان 
ممکـن، آیین نامـه و مقـررات الزم را در واگذاری سـهام عدالت 
تهیـه کنـد و مـردم هـر جور کـه مایل هسـتند، بتواننـد اقدام 
کننـد.  وی بـا بیـان ایـن کـه در سـال ۹۵ کـه سـهام عدالـت 
سـامان یافـت، در سـه نوبـت سـود آن را بـه مـردم پرداخـت 
کردیم، خاطرنشـان کرد: سـود سـال ۹۵ را در سـال ۹۶، سـود 
سـال ۹۶ را در سـال ۹۷ و سود سال ۹۷ را در سال ۹۸ پرداخت 
کردیم. سـود سـال ۹۸ هـم در سـال ۹۹ پرداخت می شـود. به 
ازای سـهام یـک میلیونی یک بار سـود ۱۵۰ هـزار تومانی، یک 
بـار سـود ۱۷۵ هـزار تومانـی و یک بار سـود ۲۰۵ هـزار تومانی 
پرداخـت شـد. بـه گفتـه رییس جمهـور، مـردم اگـر تمایل به 
حفـظ سـهام عدالت داشـته باشـند، می توانند آن را نگـه دارند 
و سـود آن را سـاالنه به دسـت آورند. سـود این سـهام سـاالنه 
بیشـتر می شـود و مـردم باید مطمئن شـوند کـه مالکیت این 

ها در اختیارشـان اسـت و مالکیت مهمی دارند.  
روحانـی اضافـه کـرد: ایـن کـه مـردم سـهام عدالت شـان را 
چطور بفروشـند، باید در شـورای عالی بورس مشـخص شـود. 
ایـن سـهام در شـرایط سـخت اقتصـادی، بـه کمـک مـردم 
آمـده و موافقـت رهبـری در ایـن مقطـع بـرای مـا ارزشـمند 
اسـت. آن هایـی هم کـه نیاز فوری ندارند سـهام خـود را نگه 
می دارنـد.  وی بـا تاکید بـر این که ایـن روزهـا می تواند برای 
مـا روزهـای مبارکـی باشـد، ابراز داشـت: ایـن مبـارک بودن 
هـم از لحاظ پیشـرفت هایی اسـت که در کارگاه هـای تولیدی 
انجـام می شـود، هم پیشـرفت هایی که در بیمارسـتان های ما 
صـورت می گیـرد و هـم پیشـرفت هایی کـه در جامعـه انجام 
می شـود. مـردم بـا همدلـی کمک می کننـد تا از این شـرایط 
سـخت عبـور کنیـم. رییس جمهور بـا بیان این کـه احتیاط با 
امیـد به آینـده باید توامان شـود، عنوان کرد: نـه احتیاط باید 
امیـد بـه آینـده را از بیـن ببـرد و نـه احتیاط موجـب نابودی 
امیـد بـه آینده شـود. بایـد دسـتورالعمل ها را رعایت کـرده و 

هـم به آینـده امیدوار باشـیم.

تهیه آیین نامه واگذاری سهام عدالت



نیم نگاه

165 شــماره   -  1399/2/15
w w w . m e y a r p r e s s . i r

6

ــهر ــه ش کاف
ــانه ها ــات و رس حمید مزرعهتبلیغ

ــاهی ــا علمش بخــش نوزدهــمغالمرض

آلبـر کامـو در ۷ نوامبـر ۱۹۱۳ در دهکـده ای کوچـک بخش دهم
در الجزایر بـه دنیـا آمـد. پـدرش لوسـین کامـو فرانسـوی 
فقیـری بـود که در الجزیـره برزگری می کـرد و در آن جا با 
زن خدمتـکاری که اهل اسـپانیا بـود ازدواج کرد و صاحب 
دو فرزنـد بـه نام هـای لوسـین )هم نـام پـدر( و آلبـر شـد. 
بـه سـال ۱۹۱۴ آتش جنگ جهانی اول روشـن می شـود. 
پـدر کامـو بـه جبهـه اعـزام می گـردد. آلبـر کامـو در این 
مـورد بـا طنز می گویـد: به قول مـردم او در میـدان جنگ 
شـهید شـد. مـادر هـم چنان بـه کار خـود ادامـه می دهد. 
تامیـن زندگـی دو کودک به عهده اوسـت. اینـان در محله 

فقیرنشـین بـل کـور در یک اتـاق زندگـی می کنند.
کودکـی کامـو در یـک زندگـی فقیرانـه طبقـه کارگـری 
سـپری شـد. فقر، احتـرام به رنج و همـدردی با بیچارگان 
را بـه او یـاد داد. پسـند خاطـر غریـزی کامـو قناعـت و 
بی پیرایگـی بـود. در جزیـره فقر، خـود را در خانه خویش 
احسـاس می کـرد. خـود او گفته اسـت که آفتـاب الجزیره 
و فقـر محلـه بـل کـور چـه مفهومـی برایش داشـت، فقر 
مانـع این شـد که فکـر کنم زیـر آفتـاب و در تاریخ، همه 
چیـز خوب اسـت. آفتاب بـه من آموخت کـه تاریخ، همه 

چیز نیسـت.
بـه خاطـر فقـر خانـواده، آلبـر مجبـور بـود پـس از پایان 
دبسـتان کارگری پیشـه کنـد. اما آمـوزگارش لویی ژرمن 
بـه اسـتعداد وی پـی می بـرد و او را بـه امتحـان کمـک 
هزینه بگیران و ادامه تحصیل تشـویق می کنـد. او در این 
آزمون پذیرفته می شـود و به هزینه دولت وارد دبیرسـتان 
می شـود. در آن زمـان تحصیـالت متوسـطه در الجزیـره 
اختصـاص بـه ثروتمندان داشـت. به همین جهـت، از این 
پـس کامـو در دو دنیای جداگانه زندگی می کنـد. روز، در 
کنار اغنیا وارد دنیای اندیشـه می شـود و شـب، بر عکس، 
در کنـار فقرا در جهانی دشـوار گام می زنـد. خود او بعدها 
می گویـد، آزادی را مـن در آثار مارکس نیاموختـم، بـل 

خـود آن را در دل فقر شـناختم.
کامـو در ۱۹۳۵ در جنبـش ضـد فاشیسـتی آمسـتردام 
پله یـل که هانـری باربوس و رومـن روالن بنیاد گذاشـته 
بودنـد، به مبـارزه پرداخـت. او زیـر نفـوذ ژان گرونیه، که 
وارد حزب کمونیست شـد  می دیـد،  آینـده  رهبـر  را  او 
پذیرفـت.  را  مسـلمان  جامعـه  در  تبلیـغ  مسـوولیت  و 
سـپس در ۱۹۳۶ کامـو در نامـه ای بـه ژان گرونیـه تردید 
روشـنفکرانه اش دربـاره مارکسیسـم و بی اعتمـادی خـود 
نسـبت بـه مفهـوم پیشـرفت )پروگـره( را بیان داشـت و 
پیوسـتن اش بـه حـزب را احساسـی و نوعـی تمایـل بـه 
در  و سـرانجام  تعبیـر کـرد  بـه خودی هـا  همبسـتگی 
۱۹۳۷ بـر اسـاس نامه ای از بالمیـش بـه فرمی نویـل بـا 
اتهام کلیشه ای تروتسکیسـت از حزب کمونیسـت اخراج 
شـد. واقعیـت این بـود که کامـو به دشـمنی علنی حزب 
کمونیسـت بـا جنبـش ملی گـرای مصالـی حـاج، سـتاره 
شـمال آفریقـا کـه تحـت پیگـرد فرمانـداری کل بـود، 

اعتـراض کـرده بود.

او در سـال ۱۹۳۸ در روزنامـه تـازه تاسـیس جبهـه خلق 
کـه  جمهوری خـواه(  ریپوبلیکن )الجزیـره  الجزایر، آلـژه 
پاسـکال پیـا آن را اداره می کـرد، بـه کار پرداخـت. بـا 
انتشـار تهوع سـارتر، کامـو در آلـژه ریپوبلیکـن نقـدی بر 
آن نوشـت: قهرمـان آقای سـارتر، وقتـی به جـای آن که 
بـر عظمـت برخـی دالیـل ناامیـد بودنـش تکیـه ورزد به 
آنچه در انسـان نفـرت او را بر می انگیزاند اصـرار می ورزد، 

شـاید بـه مفهـوم واقعـی اضطرابش آگاه نیسـت.
در کافـه  رفت وآمـد  بـه  شـروع  کامـو  جنـگ،  از  بعـد 
هم نشـین  و  کـرد  ژرمن پاریـس  سـن  فلور در بلـوار 
سـارتر و دیگـر روشـنفکران فرانسـوی بـود. او هـم چنین 
بـرای مدتـی بـه آمریـکا سـفر کـرد و چنـد سـخنرانی 
دربـاره تفکـرات اندیشـمندان فرانسـوی انجـام داد. اگرچه 
او تفکـرات چـپ گرایانـه داشـت امـا انتقـادات شـدید او 
حـزب  در  او  بـرای  دوسـتی  دکترین کمونیسـم هیچ  از 
کمونیسـت باقـی نگذاشـت و بـه تیـره شـدن روابطـش 
با سـارتر انجامید. در ۱۹۴۹ مجـددا بیمـاری سـل, کامو را 
زمیـن گیـر کـرد و او را دو سـال به انزوا کشـاند. بـه دنبال 
آن در ۱۹۵۱ کامو انسـان طاغی را منتشـر کرد که تحلیل 
فلسـفی او بـر شـورش و انقـالب بـود و در آن اثـر کامـو 
مخالفت خود با کمونیسـم را آشـکار سـاخت و به ناراحتی 
دوسـتان و معاصـران کامـو منجر شـد و به جدایی سـارتر 

و کامـو انجامید.

■ مرگ
کامـو در بعـد از ظهـر چهـارم ژانویه ۱۹۶۰ و در سـن ۴۷ 
سـالگی بـر اثـر سـانحه تصـادف نزدیـک سـن، در شـهر 
ویل بلویـل درگذشـت. در جیـب کـت او یک بلیـط قطار 
اسـتفاده نشـده پیـدا شـد، او ابتـدا قرار بـود با قطـار و به 
همـراه همسـر و فرزندانـش به سـفر برود ولـی در آخرین 
لحظـات پیشـنهاد دوسـت ناشـرش را بـرای همراهـی 
پذیرفـت تـا با خودروی او سـفر کنـد. راننـده اتوموبیل و 
میشـل گالیمار، دوسـت نزدیک و ناشـر آثار کامو، نیز در 
این حادثه کشـته شـدند. آلبر کامو در گورسـتان لومارین 

در جنـوب فرانسـه دفن شـد.
■ نظرات فلسفی

هم نیچـه و هـم کامـو جهـان و بیدادگـری موجـود را 
نمی پذیرنـد زیرا چنین وضعیتی نفی انسـانیت می باشـد. 
هـر دو آن هـا معتـرض هسـتند و هـر کـدام بـه خاطـر 
آدمـی، راه عصیـان و شـورش را برمی گزیننـد. کامـو و 

نیچـه عصیانگـر، امیـدی به انقـالب اجتماعی - سیاسـی 
ندارنـد زیـرا از منظـر آن ها فـرد آگاه و آزاد نـه تنها زمانه 
و حکومـت را، بلکـه کل آفرینـش را زیـر سـؤال می بـرد.

ویـل دورانت می نویسـد، کامـو در وسـیع تریـن معنـای 
کلمـه انسـان گرا بـود. کامـو اندیشـه خـود را از آسـمان 
بـه امـور انسـانی هدایـت کرد. تـالش می کرد کـه میراث 
فرهنگـی انسـان را حفـظ کنـد، و انسـان تر از آن بـود که 
ایدئولوژی هایـی را بپذیـرد کـه به انسـان فرمـان می دهد 
تا انسـان را بکشـد. شـاید بـه همین دلیل بود کـه از تمام 
احـزاب سیاسـی کنـاره گرفت. در کتـاب طاعـون از زبان 
تـارو می گوید، مـن در دنیای امروز جایی نـدارم. هنگامی 
کـه قاطعانـه از کشـتن سـر بـاز زدم، خـود را بـه انزوایی 

محکـوم کـردم که هرگـز پایانـی ندارد
■ آثار

L'Étranger بیگانه  ۱۹۴۲  نام اصلی --
La Peste طاعون  ۱۹۴۷  نام اصلی --

La Chute سقوط  ۱۹۵۶  نام اصلی --
-- مـرگ خـوش، نوشـته شـده در سـال های ۱۹۳۶ تـا 
 La ۱۹۳۷ و منتشـر شـده در سـال ۱۹۷۱، نـام اصلـی

Mort heureuse
-- آدم اول، کامـو پیـش از اتمـام ایـن اثـر جـان باخت و 
در سـال ۱۹۹۵ این اثر نیمه تمام منتشـر شـد، نام اصلی 

Le premier homme
■ نمایشنامه ها

-- کالیگوال نوشـته شـده در ۱۹۳۸ و اجرا شده در ۱۹۴۵ 
Caligula نام اصلی

رمانـی  از  اقتبـاس  راهبـه، ۱۹۵۶   بـرای  مرثیـه ای   --
 Requiem نوشـته ویلیام فاکنر بـا همین نام، نام اصلـی

pour une nonne
Le Malentendu سوء تفاهم ۱۹۴۴، نام اصلی --

L'État de Siège حکومت نظامی  ۱۹۴۸، نام اصلی --
Les Justes دادگستران  ۱۹۴۹، نام اصلی --

-- تسخیر شـدگان ۱۹۵۹، اقتباس از رمانی نوشته فئودور 
 Les Possédés داستایوسـکی با همیـن نـام، نـام اصلـی
کامو این نمایش نامه را در سـال ۱۹۵۹ شـخصا کارگردانی 

کـرد و بـه روی صحنه برد.
■ آثار غیر داستانی

-- خطـاب بـه عشـق، نامه هـای عاشـقانه آلبـر کامـو و 
ماریـا کاسـارس - ۱۹۴۴ تـا ۱۹۵۹، مکاتبـات، نـام اصلی 

۱۹۵۹  -  ۱۹۴۴  Correspondanc
اصلـی  نـام  مقالـه،  مجموعـه  رو، ۱۹۳۷   و  پشـت   --

L'envers et l'endroit
-- عیـش  ۱۹۳۸  مجموعـه چهـار جسـتار  نـام اصلـی 

Noces
 Le Mythe de افسـانه سـیزیف  ۱۹۴۲  نـام اصلـی --

Sisyphe
L'Homme révolté انسان طاغی  ۱۹۵۱ ، نام اصلی --

) ادامه دارد(

فلسفه و تراژدی  ) آلبر کامو (

لحظاتی با شعر به انتخاب نیما موسوی

"انوری"
بیا ای جان، بیا ای جان، بیا فریاد رس ما را

چو ما را یک نفس باشد، نباشی یک نفس ما را
ز عشقت گرچه با دردیم و در هجرانت اندر غم

وز عشق تو نه بس باشد ز هجران تو بس ما را
کم از یک دم زدن ما را اگر در دیده خواب آید

غم عشقت بجنباند به گوش اندر جرس ما را
لبت چون چشمه نوش است و ما اندر هوس مانده

که بر وصل لبت یک روز باشد دسترس ما را
به آب چشمه حیوان حیاتی انوری را ده

که اندر آتش عشقت بکشتی زین هوس ما را

"باباافضل کاشانی"
ای پریشان کرده عمدا، زلف عنبربیز را
بر دل من دشنه داده غمزۀ خون ریز را

شد فروزان آتش سودایت اندر جان و دل
درفکن در جام بی رنگ، آب رنگ آمیز را

می پیاپی، بی محابا ده، میندیش از حریف
یاد می دار این دو بیت گفتۀ دست آویز را

گر حریفی از دمادم سر بپیجاند رواست
بر کف من نه، که پور زال به شبدیز را

جان من می را و قالب خاک را و دل تو را
وین سر طناز پر وسواس تیغ تیز را

"حکیم نزارقهستانی"
کاش که من بودمی هم ره باد صبا
تا گذری کردمی وقت سحر بر سبا

نامه ی بلقیس جان سوی سلیمان دل
کس نرساند مگر هدهد باد صبا

گر بگشاید ز هم چین سر زلف دوست
بیش نبوید کسی نافه ی مشک ختا

بی هده جان می کنم، خون جگر می خورم
این منم آخر چنین، دوست کجا من کجا

مهر تو با جان من در ازل آمیختند
هجر، مرا و تو را، کی کند از هم جدا

آری اگر حاسدان تعبیه ای ساختند
شکر که  نومید نیست بنده ز فضل خدا

ور بستاند ز من دنیی و دین، باک نیست
بر همه چیز دگر، غیر تو دارم رضا

یوسف جانم تویی زنده به بوی تو ام
چند کنم پیرهن در غم هجرت قبا

"خواجوی کرمانی"
بگذر ای خواجه و بگذار مرا مست این جا

که برون شد دل سرمست من از دست این جا
چون توانم شد از این جا، که غمش موی کشان

دلم آورد و به زنجیر فرو بست این جا

تا نگوئی که من این جا ز چه مست افتادم
هیچ هشیار نیامد که نشد مست این جا

کیست این فتنه نوخاسته کز مهر رخش
این دل شیفته حال آمد و بنشست این جا

دل مسکین مرا نیست در این جا قدری
زانک صد دل چو دل خسته من هست این جا

دوش کز ساغر دل خون جگر می خوردم
شیشه نا گه بشد از دستم و بشکست این جا

نام خواجو مبر ای خواجه درین ورطه که هست
صد چو آن خسته دل سوخته در شست این جا

در قسـمت نهم این سلسـله مطالب  گفتیم یک کمپین  
تبلیغاتـی مجموعـه ای از برنامـه های مسـتقل امـا هماهنگ 
اسـت که تمـام حوزه های تبلیغاتی، رسـانه ای، پیشـبردی و 
روابـط عمومـی در مورد یـک کاال، خدمت یا بنـگاه اقتصادی 
را در رسـانه هـای مختلف صوتی، تصویـری، چاپی و محیطی 
پوشـش مـی دهـد. بـه صورتی کـه با یـک محتـوا و مضمون 
مشـترک، امـا پیام های متنوع و گوناگـون در یک دوره زمانی 
معیـن و با بودجه ای مشـخص برای دسـتیابی بـه هدف های 
کمـی و کیفـی معیـن طراحـی و اجـرا می گـردد، از آنجـا 
کـه  اصطـالح و فراینـدی بنـام کمپیـن تبلیغاتـی جایگاهی 
اساسـی در انتخاب رسـانه های مختلف برای رسـیدن اهداف 
تـی تبلیغا
برندهـا بـر عهـده دارد بـه ارایـه شـرحی  بیشـتر در ایـن باره 
می پردازیـم تـا بدانیم به راسـتی کمپین تبلیغاتی چیسـت و 

شـامل چـه اجـزا و ریزه کاری هایی اسـت؟
واژه کمپیـن در سـال های اخیـر بسـیار به کار برده می شـود. 
دلیـل آن هـم رشـد اسـتفاده از فضـا هـای رسـانه ای متنـوع 
بـرای کارهای تبلیغاتـی و جمعی اسـت. واژه کمپین در لغت 
بـه معنـی پویـش و کارزار اسـت و در حـوزه تبلیغـات بـه آن 
کمپیـن تبلیغاتـی یـا برنامـه جامـع تبلیغـات می گویند. یک 
کمپین تبلیغاتی شـامل مجموعـه ای از فعالیت های تبلیغاتی 
هدفمنـد د ر رسـانه های مختلـف دیداری شـنیداری و چاپی 
اسـت کـه به صـورت منظـم، اجـرا و پیگیری می شـود. کلیه 
فعالیت هـای کمپیـن بـه گونـه ای طراحـی و سـازمان دهی 
شـده اسـت که از طریق ارسـال پیـام های مشـخص، متوالی 
و تکرارپذیـر به مخاطبـان هدف، منجر به تاثیـر پذیری آن ها 
شـده و نگـرش آنـان را نسـبت بـه یـک محصـول خـاص یـا 
یـک جریان سیاسـی تغییـر دهد. ایـن تأثیرگـذاری از طریق 
ابزارهـای ارتباط جمعی و رسـانه های تاثیرگذار صورت گرفته 
و بـه دنبـال آن واکنش هـای مـورد انتظـار بـه وجـود خواهد 

آمد.
برنامـه کمپیـن تبلیغاتـی، طرح اولیه یا پیش نویسـی اسـت 
کـه مراحـل طراحی و اجـرای یک برنامه تمام عیـار ارتباطات 
بازاریابـی را شـامل مـی شـود که شـرح وظایـف و اقدامات را 
در هر مرحله از برنامه توسـعه فروش یک محصول مشـخص 
می کنـد. یک معنـای کمپین تبلیغاتی، اسـتفاده از کانال های 
مختلـف بـرای رسـاندن پیـام تبلیغاتی اسـت. به ایـن صورت 
کـه یـک پیـام یکسـان کـه از طریـق رسـانه های مختلف که 
در برخی مواقع ثابت هسـتند، به اشـتراک گذاشـته می شـود.

کمپین هـای بازاریابـی بـه صاحبـان کسـب و کار کمـک می 
کنـد تـا بهتریـن اسـتراتژی های پیشـبرد فـروش را بـرای 
محصوالت و خدمات شـرکت شناسـایی کنند. چه پیشـنهاد 
محصـوالت یـا خدمـات بدهیـد یـا برنامـه ای بـرای ترفیـع 
محصول خود داشـته باشـید، کمپین بازاریابی می تواند شـما 

را از طریـق فرآیندهـا هدایـت کنـد.
قبـل از این که کمپین تبلیغاتی خود را گسـترش دهید، باید 
جایـگاه شـرکت خـود را در بـازار و جایگاهی کـه می خواهید 
به آن دسـت یابید را مشـخص کنید. سپس کمپین تبلیغاتی 
خـود را بـه گونـه ای طراحی کنید کـه ارزش هـا، ویژگی ها و 
مزایـای محصـوالت یا خدمات شـما قبل از برگـزاری کمپین 
حفـظ شـده و حتـی افزایـش یابـد. بـه یـاد داشـته باشـید 
کمپیـن تبلیغاتی بخشـی از فرآیند طراحی کمپیـن بازاریابی 
اسـت کـه تمرکـزش بر انتشـار پیام تبلیغاتی شـرکت اسـت. 

بنابرایـن باید سـه نکته را لحـاظ کنید:
۱-- باید خدمات و محصوالتتان را بازشناسی کنید.

 شـرحی از خصوصیـات و مزایـای محصـوالت و خدمـات تـان، 
مزیـت رقابتـی شـما نسـبت بـه رقبـا، تمرکـز بـر خصوصیات 
کلیـدی مثل قیمت گـذاری، تمرکـز و توجه بـه چگونگی ایجاد 
ارزش افزوده نسـبت به رقبا تهیه کنید. به عبارت دیگر دانسـتن 
ایـن موضوع که شـما قصد داریـد چه چیزی را بفروشـید و چرا 

مـردم بایـد آن را بخرند، بسـیار مهم اسـت.
۲-- توجـه به بـازار هدفی که می خواهید شـرکت و محصوالت 

خـود را آن جا معرفـی و ایجاد تقاضا کنید.
تعییـن ایـن که چـه دسـته ای از خریـداران تمایل بیشـتری به 
خریـد محصولتـان دارند و بعد تعیین و دسـته بندی پرسـونای 
مشـتریان هدف با در نظر گرفتن ویژگی های جغرافیایی، سـن، 
جنـس، خانـواده، درآمـد، موقعیـت جغرافیایی، سـبک زندگی، 
الگـوی خریـد، هـدف هـای خرید و عالئـق و در نهایـت این که 

رشـد و پیشـرفت کار شـما را چـه کسـی هدایت خواهـد کرد.
۳--  پیـام خـود را متمایـز کنیـد. این کار باعث می شـود هم 
پیـام و تبلیـغ شـما در ذهـن او باقـی بمانـد و هم بـه صورت 
آگاهانـه و ناخـودآگاه در تصمیـم گیری خرید او اثـر بگذارید.

ادامه دارد
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شماره 123 --- جدول و سودوکو ---

حکایت
پرواز در آسمان ها

مـردی کـه خیـال می کـرد دانشـمند اسـت و در نجـوم 
تبحـری دارد، یـک روز رو بـه مـال کـرد و گفـت: 

خجالـت نمی کشـی خـود را مسـخره مـردم نمـوده ای و 
همـه تو را دسـت می اندازند در صورتی که من دانشـمند 

هسـتم و هـر شـب در آفـاق و انفس سـیر می کنم! 
مـال گفـت: آیـا در این سـفرهای آسـمانی چیـز نرمی به 

صورتـت نخورده اسـت؟ 
دانشمند گفت: اتقاقا چرا؟ 

مال با تمسـخر پاسـخ داد: درسـت اسـت، همان چیز نرم 
دم االغ مـن بوده اسـت!

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

فکاهیاِت افغانی
لوده میگه: من دوکاندار را فریب دادم.

 گقتند چطور؟
 لوده گفت: پول دادم و چیزی نخریدم، فرار کردم!

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

رفیقم به باباش پیام داد گفت؛ یه میلیون نیاز دارم.
بابـاش جـواب داد گفـت؛ چشـم پسـرم السـاعه واریـز 

می کنـم
حـاال مـن یـه بـار به بابـام گفتـم ؛هـزار تومن مـی ریزی 

بتونـم ده تومـن برداشـت کنم؟
 گفت؛ آره می ریزم ... خور.

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

اال یا ایهاالساقی ادر کاسا و ناولها ...
.

که عشق آسان نمود اول،
.

 ولـی افتـاد؛ تـاالر و شـام و عاقـد و عـکاس و  آرایشـگر و 
فیلـم و لبـاس و تـاج و کفـش و کیـف و سـاک و سـکه و 
شـمش و پالک و شـمعدان و سـاعت و زنجیر و سـرویس 

طال
.

... آن هـم از آن سـرویس خوشـگل هـا... و از ایـن جـور 
ها! مشـکل 

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

یک روز مالنصرالدین خرش را در جنگل گم می کند.
.

موقع گشتن به دنبال آن یک گورخر پیدا می کند
.
.

بـه آن مـی گویـد: ای کلـک! لباس ورزشـی پوشـیدی تا 
نشناسمت...؟

تـو سـریال هـای ایرانـی هـر خانـواده ای که پـول ندارن 
دل هاشـون بـه هـم نزدیکتره و خوشـبختند

.

.
 نمـی دونم چـرا ما هروقت پول نداشـتیم پاچه همدیگرو 

می گرفتیم !!!

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

دخترخانمـی اومـد بنـگاه گفت؛ گربـه دارم بایـد خونه ۲ 
خوابـه بگیرم! 

بنگاهی از ما پرسید شما چی؟ 
.
.
.

من هم خواستم کم نیارم گفتم؛
 مـا خودمـون خونـه  داریـم، یـه خونـه یـه خوابـه واسـه 

سـگمون میخوایـم!!!

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

امـروز اسـتادم را تو بازار دیدم داشـت هـول هولکی لباس 
عید مـی خرید...

.
بهـش گفتـم؛ اگه در طـول ترم لبـاس می خریـدی االن 

مجبور نبودی همشـو بـزاری شـب عید...!

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

در برابر سـؤالی که ازتون می پرسـند "مرسی" مسخره ترین 
جوابه.

.
مثال:

.
- چایی میخوری؟

+ مرسی.

- یعنی بریزم؟

+ مرسی، مرسی.

خب مرسی آره، مرسی نه، مرسی چه کوفتی؟...

************ 
 نوروز خود را چگونه گذراندید؟

.

.

.
به نام خدا،

.
کنار پریز، زیر شارژر

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

یـه بـار رفتـم خواسـتگاری، بابـای دختـر پرسـید؛ کار و 
داری؟  خونـه 

.
گفتم؛ بله

.
-- کارم عاشقیست 

.
و همه جای دنیا سرای من است. 

.
گفت؛ زیبا بود، گمشو بروبیرون

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

واسـه مـن فرقـی نمـی کنـه چـه عیـدی باشـه، هرچـی 
باشـه، منـو خوشـحال نمـی کنـه...

.
فقط پول منو خوشحال می کنه، هر وقت بیاد. عیده !!!

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

جایـی نوشـته بـود: روزه داری یعنـی سـبک شـدن برای 
پرواز،

 .
 .

واال، خانـواده مـا بعـد افطـار یک جوری سـنگین میشـن 
کـه بیـل  مکانیکی هـم نمی تونه تکونشـون بـده!!!

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

حیف نون بانامزدش ترک موتور بودند 
نامزدش از پشت بغلش میکنه و میگه:

قلبت واسه منه،
عشقت واسه منه...

یهو ،حیف نون میزنه کنار، میگه:
پیاده شو بابا! 

االن میگی موتورتم واسه منه!!

افقی:
۱- تـرس- برداشـت محصـول- واحـدی در وزن- از قبایـل صـدر اسـالم ۲- تفرجگاهـی دیدنـی در ارتفاعـات نوسـود- اثری از علی اشـرف درویشـیان- خداوند ۳- از کلمات اسـتثنا- دورویـی- خالص ۴- عقب نیسـت- رهبری - پول پرسـت ۵- ویتامین 
جدولـی- شـب نیسـت- همیشـه و دایـم- کشـت بارانـی ۶- آزمـون چهـار گزینـه ای- اثـری از امیـل زوال- واحـد پول تایلنـد- مثل و ماننـد ۷- روسـتایی در میان دربنـد- از خدایان باسـتان- نـام قدیم میدان شـهرداری کرمانشـاه ۸- باغ- اسـم به زبان 
کـردی- اختیـاری ۹- اسـتان- صـف- باشـگاه ورزشـی ۱۰- چشـمه ای دیدنـی در اورامانـات- پاک- شـهری از توبع شهرسـتان روانسـر- نهنگ ۱۱- درشـت و بدقواره- پیشـوا- کمانگیر باسـتانی- از اقمار مشـتری ۱۲- شـهر انار- سـرود خواندن- ناحیه 

صنعتـی آلمـان ۱۳- بعیـد- پایتخـت اتریـش- نـی میـان تهی ۱۴- پرحرفی- رازها- از میادین کرمانشـاه ۱۵- واحد شـمارش شـتر- نیشـتر- سـگ گزنده-  گندم سـوده 
عمودی:

۱- مـاه تمـام- از دیدنی هـای اسـتان کرمانشـاه ۲- تصدیق آلمانـی- خبرچین- چهره- صـف ۳- دلتنگی- گرفتگی زبان- سـاز جاری ۴- کارها- جانشـین  
زنـده بـه آنیـم ۵- از ارتفاعـات زاگـرس- درخت زبان گنجشـک- شـهری در ژاپن- شـیوا ۶- چهارمـن تبریز- اذیت- پایتخـت پرو- جای پـا ۷- فرار نمودن 
شـهر فرانسـه- روشـنائی ها ۸-الهه شـکار- روسـتایی در نزدیکی پاوه ۹- دسـتور زبان انگلیسـی- محل مشـورت- اشـاره به دور ۱۰- باران اندک- از وسـایل 
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ناسزا گفتن پسر بچه اتفاق تلخی 
را رقم زد

زن میان سـالی که برای شـکایت از مرد همسایه وارد 
کالنتـری شـده بـود؛ در حالـی کـه مراقـب بود تا آسـیبی 
به دسـت باندپیچی شـده پسرش نرسـاند، به آرامی فرزند 
۱۲ سـاله اش را روی صندلی اتاق مشـاوره کالنتری نشاند 
و بـا چهره ای آکنده از غم به تشـریح ماجرای تاسـف باری 

پرداخـت که برای جگرگوشـه اش رخ داده بود.
وی بـه نقـل ازفرزنـدش گفـت: "در کوچـه مشـغول بازی 
بـودم که پسـر همسـایه بـه من ناسـزا گفت، ولـی چون از 
مـن کوچک تـر بود سـکوت کردم و در یک لحظه چشـمم 
بـه پـدر آن کـودک افتـاد که قصـد ورود بـه منزلشـان را 
داشـت. دوان دوان بـه سـمت پـدر محسـن رفتـم و بـه او 
گفتـم که محسـن به من توهین کرده اسـت، امـا او بدون 
توجـه بـه مـن داخل حیـاط رفـت و محکـم در حیـاط را 
بسـت بـه طـوری کـه شیشـه های در حیـاط شکسـت و 
تکـه ای از آن بـه دسـت مـن فـرو رفـت. بـا آن کـه خـون 
زیـادی از دسـتم می آمـد و چشـمانم سـیاهی می رفـت، 
پـدر محسـن باز هـم توجهی نکـرد تا ایـن که زن بـرادرم 
بـا تاکسـی تلفنـی و بـا کمـک یکی از همسـایگان مـرا به 

بیمارسـتان رسـاند و ..."
شـایان ذکـر اسـت، تحقیقـات پلیس با دسـتور سـرهنگ 
عبـاس زمینـی )رئیـس کالنتری سـپاد مشـهد( در حالی 
آغـاز شـد کـه زن میـان سـال مدعـی بـود اگـر همسـایه 
بـه راحتـی از کنـار ماجـرای زخمـی شـدن فرزنـدم عبور 
نمی کـرد و او را بـه بیمارسـتان می رسـاند، من هرگـز از او 

شـاکی نمی شـدم و ...
منبع: خراسان

تصادف وحشتناک دنا و ۲۰۶
دوربیـن کنتـرل ترافیک در چهـار راه طالقانی تهران 
تصـادف وحشـتناک خـودرو دنـا و یـک دسـتگاه ۲۰۶ را 
ضبـط کـرد. خـودرو دنا از چـراغ قرمز عبور مـی کند و با 

پـژو ۲۰۷ تصـادف می کند.
جالـب این که در سـمت مسـیر پـژو، اتومبیـل پلیس نیز 
حضـور داشـته و مامـوران شـاهد تصـادف بودنـد و برای 

سـامان دادن مسـاله دخالـت می کنند.
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تکه ای از من نیم نگاه
تکه ای از زمین

مریم سادات موسوی
بخش پنجم

}هشدار: خواندن این بخش به کسانی که اضطراب دارند توصیه نمی شود.{
ــن  ــا در نظرگرفت ــت. ب ــت ۱۳۹۹ اس روز ۱۱ اردیبهش
ــروز ۷۱روز اســت کــه جهــان  ــک اســفند، ام همــان ی
در وضعیــت نیمه قرنطینــه یــا فاصله گــذاری اجتماعــی 

ــرار دارد. ق
ــا تکــرار ایــن عــدد، در همیــن لحظــه نفس کشــیدن  ب
ــه  ــم ب ــور می کن ــه، تص ــدر ک ــد آنق ــخت ش ــم س برای
ــم  ــر از ذهن ــن تصوی ــی ای ــده ام! وقت ــال ش ــا مبت کرون
ــار  ــود. آم ــد می ش ــز تن ــم نی ــان قلب ــذرد، ضرب می گ
ــه  ــه شــکلی سرســام آور رو ب ــروس ب ــن وی ــان ای قربانی
ــن طــور  ــر همی ــه اگ ــدر ســریع ک ــش اســت. آنق افزای
پیــش رود پتانســیل میلیونی شــدن دارد. دیــروز ایــن را 
شــنیدم کــه طــی ایــن مــدت، ویــروس بارهــا جهــش 
یافتــه اســت. نفســم بــاز تنــگ شــد. ایــن را هــم امــروز 
شــنیدم؛ قلــب کــودکان را درگیــر کــرده اســت. قلبــم 

ــد. ــر می زن تندت
یــاد روزی می افتــم کــه خبــر آمــد از ببــری در 
برایــم  خیلــی  کــه  جایــی  یــک  در  باغ وحشــی 
ــای  ــت کرون ــا تس ــر ب ــان بب ــا، هم ــت کج ــم نیس مه
مثبــت اش، همــان کــه بــاز هــم معــادالت ایــن 
ویــروس ناشــناخته را برهــم زد، مثــل همــه خبرهایــی 

کــه بعــد از آن شــنیدیم.

ــی  ــر در آن کرونای ــه بب ــی ک ــم مکان ــه می گوی ــن ک ای
شــده اســت مهــم نیســت، پــای بی مســوولیتی ام 
نگذاریــد. دلیلــش اشــتباه وحشــتناکی اســت کــه ماه ها 
پیــش کــردم. آن موقــع کــه شــنیدیم در چیــن آدم هــا 
ــان  ــد. هم ــان می افتن ــورت در خیاب ــا ص ــی ب یکی یک
ــده  ــای منتشرش ــتم فیلم ه ــی نخواس ــه حت ــع ک موق
ــت ها  ــدر در دوردس ــرا آنق ــرم ماج ــه نظ ــم. ب را ببین
ــا در آنچــه  ــن آنقدره ــود و م ــوع ب ــن در حــال وق از م
ــه  ــودم ک ــرق ب ــی داد غ ــودم رخ م ــی خ ــن حوال همی
ــث می دانســتم.  ــه آن موضــوع را کاری عب ــن ب پرداخت
ــه  ــرم ک ــی را بپذی ــی دادم نظریه های ــح م ــی ترجی حت
تاکیــد داشــت بیمــاری ای کــه از آن صحبــت می شــود 
آنقدرهــا هــم جــدی نیســت. هنــوز آمــار مبتالیــان بــه 
آنفوالنــزا و کشته شــدگان از ایــن ویــروس بســیار باالتــر 

ــا اســت.  از کرون
دوســت داشــتم فکــر کنــم بــازی ســرمایه آمریکایــی این 
موضــوع را در بــوق و کرنــا کــرده اســت. دلم می خواســت 
بــاور کنــم کــه قرنطینــه ووهــان بــه خــودی خــود بــرای 
ــه  ــن ک ــه ای ــت. ن ــی اس ــروس کاف ــن وی ــا ای ــارزه ب مب
خــودم را گــول بزنــم، واقعــا همــه چیــز برایــم دور بــود. 

ــی می نمــود. آنقــدر دور کــه بســیار باورکردن
حجــم بــاالی اخبــار، باالرفتــن روزانــه ارتباطــات 
ــه را عــوض  مجــازی ام و شــروع کار از راه دور، کل معادل
کــرد. امــروز عمیقــا بــاور دارم کــه جهانیــان را بــه ایــن 

ــت.  ــاری نیس ــن بیم ــز از ای ــادگی راه گری س
ــد  ــه از چن ــرای هم ــم ب ــا دائ ــن روزه ــم See؛ ای فیل
ــم. از ویروســی کــه  ــم می گوی ــن فیل ــی ای ــه ابتدای جمل
ــر  ــز فک ــد. هرگ ــود می کن ــان ها را ناب ــرن ۲۱ انس در ق
ــالت  ــم جم ــن روزهای ــع ای ــن منب ــردم جدی تری نمی ک
اولیــه قســمت اوِل فصــل اوِل ســریالی باشــد کــه اصــال 
نمی دانــم دیگــر ســاخته خواهــد شــد یــا خــودش هــم 

ــد. ــراض می رس ــه انق ب
دیشــب بــود. یکــی از همیــن شــب ها کــه دیگــر معــدود 
نیســت، خوابــم نمی بــرد. وقتــی هــم کــه بــه زور کمــی 

در خلســه می رفتــم، دماونــد صدایــی مــی داد. صداهایــی 
ــده، دیگــه  ــود "توپمــو ب ــش ب کــه خروجــی کابوس های
ــار  ــر ب ــی". ه ــا کجای ــردی؟، باب ــو ب ــرا اون ــرم، چ نمی پ
ــتناک  ــناریوی وحش ــزار س ــم ه ــدم ذهن ــدار می ش بی
ــتم  ــه می توانس ــودم ک ــیار ب ــم هش ــدر ه ــد. آنق می چی

یــک مقالــه علمــی بنویســم.
دیشــب وســط ایــن هیاهــوی ذهــن و خــواب و بیــداری، 
بــرای خــودم وضعیتــی را تصــور کــردم. وضعیتــی 
ترســناک را. کــه ایــن ویــروس همیــن طــور دومینــووار 
ــه  ــدر ک ــد آنق ــد و بع ــال می کن ــان را مبت ــردم جه م
ضعیــف شــدند و چیــزی ازشــان نمانــد، آن هــا را نابــود 

می کنــد. 
ــر ذهنــی ام وقتــی وحشــتناک تر شــد کــه تصــور  تصوی
کــردم بعــد از انتشــار خبــر ابتــالی ببــر بــه ایــن ویروس 
بــه بیــرون از دنیــای سیاســت، آمــار دیگــری هــم قــرار 
اســت ســرازیر شــود. از بیمــاری انــواع حیوانــات محصور، 
حیوانــات خانگــی و حتــی حیوانــات آزاد شــهری. 
کمــی بعــد، مثــال روز ۱۰۰م شــروع بیمــاری در ایــران، 
می فهمیــم کــه ایــن بیمــاری االن از هــر حیوانــی هــم 

ــل می شــود. ــه انســان منتق ب
ــه  ــی ک ــیم. جای ــل می رس ــه دور باط ــه ب ــت ک اینجاس
ــه حیــوان  ــه انســان و ب دیگــر فــراری نیســت. انســان ب
منتقــل می کنــد و حیــوان بــه حیــوان و انســان! کمــی 
بعــد هــم، اخبــار می گویــد کــه در ایــن نقــل و انتقــاالت 
ــه هیــچ وجــه ضعیــف نشــده اســت. یعنــی  ــروس ب وی
ــان  ــت زم ــد از گذش ــروس بع ــف وی ــناریوی تضعی س
ــه  ــج وج ــه هی ــی ب ــن یک ــورد ای ــدن، در م ــت ب و تقوی

صــادق نیســت.
ــی از  ــروس خیل ــن وی ــم! ای ــم نمی زن حــرف بیراهــی ه
رفتارهایــش خــارج از تصــورات بشــر تــا بــه امــروز راجــع 
ــازد. در  ــادی نمی س ــی ب ــت. آنت ــوده اس ــروس ب ــه وی ب
ــن نمــی رود.  ــانتی گراد از بی ــر ۷۰ درجــه س ــای زی گرم
ظاهــرا در فریزشــدن خیلــی هــم ســالمت باقــی 
ــم  ــا نی ــدا ت ــد و بع ــرواز نمی کن ــد پ ــد. اول گفتن می مان
ســاعت پــرواز را طبیعــی دانســتند. ایــن روزهــا از بــاران 

ــد.  ــام می برن ــی ن کرونای
ــی  ــار دیگرهــم پیشــتر، همــان روزهــا کــه خیل ــک ب ی
ــن  ــا ای ــل ت ــا حداق ــم، ی ــدی نمی گرفت ــوع را ج موض
انــدازه بــا آن درگیــر نبــودم، یادداشــتی نوشــتم از 
بهتریــن مخلــوق خــدا. در آن زمــان تصــور کــردم کــه 
ــه و خــوب  ــی نمون ــد اســت مخلوق ــم معتق ــروس ه وی
ــه موجــود  و از هوشــمندترین آن هاســت. موجــودی ک

نیســت، حتــی زنــده نیســت، امــا طــول تاریــخ حیــات 
بــر کــره زمیــن را زیســته اســت. از موجــودی بــه موجود 
دیگــر رفتــه و هــر لحظــه تکامــل یافته تــر شــده اســت.

ــر  ــه اگ ــت! البت ــات اس ــرف مخلوق ــگاری اش ــا ان کرون
برنــده  نکشــندوبرگ  عزیزویروس،زحمــت  دوســتان 
دیگــری رو نکننــد، فعــال ایــن کرونــا اســت کــه جهــان 
را بــه زانــو در آورده. شــیطان جلــوی انســان زانــو نــزد و 
از بهشــت طــرد شــد. انســان جلــوی کرونــا زانــو نــزد، و 
بعیــد نیســت از زمیــن محــو شــود. شــاید قــرار اســت 

ــم؟ ــه دهی ــری ادام ــی را جــای دیگ زندگ
ــد؛  ــم می آی ــا خوش ــت کرون ــه ابه ــن هم ــی از ای گاه
کوچــک اســت و زشــت و مشــکالت روانــی -- تربیتــی 
ــدارد.  ــم ن ــیتی را ه ــای جنس ــل تعارض ه ــری مث بش
ــح  ــرای فت ــرد. ب ــوال می ب ــر س ــا را زی ــام آموخته ه تم
ــرتیتر  ــرای س ــال، ب ــم س ــن اس ــرای معروف تری ــا، ب دنی
ــا  ــراه ب ــرام هم ــب احت ــرای کس ــدن، ب ــار ش ــه اخب هم
ــدار،  ــه پول ــا باشــد، ن ــود زیب ــه الزم ب ــرس دیگــران، ن ت

نــه مــرد، نــه هیــچ کلیشــه مزخــرف دیگــری. فقــط قرار 
بــود باشــد و بخواهــد. اینجاســت کــه می گویــم گاهــی 

ــرام گذاشــت. ــه او احت ــد ب بای
در آن تصویرســازی شــبانه ام، تصــور کــردم بعــد از ایــن 
ــه ایــن ویــروس مبتــال شــدند،  کــه همــه در جهــان ب
صدایــی در کل کــره زمیــن طنیــن می انــدازد. صدایــی 
ــس  ــن پ ــوان، زی ــد ای همــه انســان و حی ــه می گوی ک
مــن شــاه جهانــم. و زیــن پــس مــن حکومــت می کنــم. 
و همــه ابنــای بشــر ســر تعظیــم فــرو مــی آورد... کرونــا 

ــد. ــه می زن قهقه
ــود. بشــر موجــودی زشــت  ــوض می ش ــخ بشــر ع تاری
می شــود.  کــم  جراتــش  می پذیــرد.  را  کوچــک  و 
کمــی آرام می گیــرد و شــکل جدیــدی از تمــدن آغــاز 
ــدن  ــم. در آن تم ــده باش ــم زن ــن ه ــود. کاش م می ش
ــروس  ــی وی ــر قربان ــد دیگ ــه مردن ــی ک ــه، آن های البت
چینــی نیســتند، بلکــه شــهیدان راه عدالتنــد. پــس اگر 

نباشــم هــم ابایــی نیســت.
دوســت دارم بدانــم ایــن کرونــای زشــت و کوچــک امــا 
پــر قــدرت، چــه برنامــه ای بــرای حکومــت بــر جهــان 
دارد. جهانــی کــه احتمــاال در آن تعریــف اقتصــاد 
چیــز دیگــری خواهــد بــود. جهانــی کــه شــاید حتــی 
ــان  ــود را نش ــری خ ــکل دیگ ــه ش ــانی ب ــف انس عواط
ــا  ــای دنی ــای قدرت ه ــاید ج ــه ش ــی ک ــد. جهان دهن
ــر  ــم. از تغیی ــا را نمی گوی ــط دولت ه ــود. فق ــوض ش ع
قــدرت بیــن انســان و ســایر موجــودات می گویــم. شــیر 
ــی روی  ــرس قطب ــود. خ ــگل می ش ــلطان جن ــا س واقع
ــر کســی هــوس دســت درازی  ــش نشســته و اگ یخ های
ــتی و  ــه کش ــی ک ــود. جهان ــب او ش ــام ش ــد، ش کن
ــد  ــاز بای ــخ پیوســته اســت و ب ــه تاری ــا در آن ب هواپیم
ــرای هــر درختــی کــه  پیــاده گــز کــرد. ایــن وســط ب
ــی و  ــکان ده ــرام ت ــانه احت ــه نش ــری ب ــی س می بین

ــری.  ــور بگی اجــازه عب
ــار بعــدی کــه  تصوراتــم بیشــتر از ایــن جلــو نرفــت. ب
از خــواب ســبکم بیــدار شــدم، دماونــد بــود کــه کنــارم 
دراز کشــیده و ســعی داشــت پتــوی مــن را روی توپــش 
ــن  ــن واقعی تری ــود. ای ــردش نش ــوپ س ــه ت ــد ک بکش
ــه  ــود ک ــناک ب ــم ترس ــم. برای ــه دیدی ــود ک ــزی ب چی
اتفاقــی برایــش بیفتــد. ســفت بغلــش کــردم. در دلــم 
بــه کرونــا گفتــم کــه حواســت باشــد ایــن پســر تنهــا 
کار بــدی کــه بــا طبیعــت کــرده، کنــدن چنــد گل زرد 
اســت. ایــن یکــی را وارد دم و دســتگاهت کــن. برایــش 

ــذارم. ــرو می گ ــش گ ری

واگویه های کرونایی  سفر مجازی به آثار جهانی ایران 
بعـد از اجرایی شـدن طـرِح بازدید مجـازی از موزه ها 
در تعطیـالت نـوروز امسـال، با امضـای تفاهم نامـه ای بین 
وزارتخانـه میـراث فرهنگـی و سـازمان فنـاوری اطالعات، 
برنامـه »۱۱ هـزار کیلومتـر مسـیر« از ۲۴ میـراث جهانی 
ایـران، روایتـی فرهنگـی از طریق پلتفرم هـای ارتباطی در 
دسـترس مـردم قرار می دهد تا شـعار تبدیـل تهدید کرونا 

به فرصـت، اجرایی شـود.
بـه  گـزارش اداره کل روابـط  عمومی و اطالع رسـانی وزارت 
میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی، در نشسـت 
خبـری اجرای این طرح که چهارشـنبه سـوم اردیبهشـت 
در کاخ گلسـتان بـا حضـور محمدحسـن طالبیـان معاون 
میـراث فرهنگـی وزارت میـراث فرهنگـی، گردشـگری و 
صنایع دسـتی و امیـر ناظمـی معـاون وزیر و رئیـس مرکز 
فنـاوری اطالعـات ایران برگزار شـد، نسـبت بـه انجام این 

اقـدام تاکید شـد.
محمدحسـن طالبیـان  معـاون میـراث فرهنگـی وزارت 
میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی در بخشـی 
از سـخنان خـود، بـا تاکیـد بـر ایـن  کـه قصـد داریـم 
برنامه ریزی هـا به گونـه ای باشـد کـه ایـن همکاری هـا بعد 
از مهـار کرونـا نیـز ادامه داشـته باشـد، گفت: اردیبهشـت 
همیشـه برای حـوزه میراث فرهنگـی اهمیـت دارد، چون 
بعـد از عبـور از روز جهانـی بناهـا در آخـر فروردیـن به روز 
جهانـی مـوزه و هفتـه میـراث فرهنگـی در اردیبهشـت 
می رسـیم. در ایـن میـان بـا توجه به شـیوع کرونـا امکان 
سـفر بـرای گردشـگران وجـود ندارد کـه به نظر می رسـد 
فراهـم شـدن بسـتر بازدیـد مجـازی از آثـار تاریخـی و 

موزه هـا یـک فرصـت مناسـب اسـت.
او ادامـه داد:  هـم چنین بـرای بازدید از آثـار ثبت ملی نیز 
می تـوان برنامه ریـزی کـرد و بعـد از مـاه مبـارک رمضـان 
ایـن فرصـت بازدید مجازی بـرای این آثار نیز فراهم شـود 
و آثـاری کـه اهمیـت بیشـتری دارد و کمتر معرفی شـده 

اسـت، در قالـب تورمجازی معرفی شـوند.
طالبیـان هم چنین با اشـاره بـه ایجاِد تفاهـِم دیگری بین 
وزارت ارتباطـات و وزارت میـراث فرهنگی توضیـح داد: بر 
ایـن اسـاس یـک صنـدوق ذخیـره اطالعـات دیجیتالی با 
همـکاری وزارت ارتباطـات تشـکیل خواهد شـد و دو دیتا 
سـنتر بـا ظرفیـت بسـیار باال بـه ایـن موضـوع اختصاص 
خواهـد یافـت و آرشـیو عکـس، فیلـم و ... مرتبـط بـا آثار 
فرهنگـی -- تاریخـی کـه یـک ثـروت غیرقابـل جایگزین 

اسـت، در ایـن صنـدوق دیجیتـال ذخیره خواهد شـد.
درایـن نشسـت،احمد محیـط طباطبایـی  رییـس ایکـوم 
ایـران  نیـز در صحبت هایی،بـا اشـاره بـه آغاز ایـن طرح از 
روز سـوم مـاه رمضان و از سـاعت ۱۷ تـا ۱۸:۳۰ به صورت 
زنـده، گفت : در شـب های قـدر معماری و فضـای معنوی 
حـرم مطهـر امـام رضـا )ع( از طریـق فضای مجـازی برای 
عالقه منـدان پخش می شـود و بعد از شـب های قدر سـایر 
اماکـن تاریخـی ثبـت جهانـی شـده، به صـورت مجـازی 

بازدیـد خواهند داشـت.

میزان خسارت های کرونا
 به گردشگری 

باشـگاه خبرنگاران جـوان - برپایه اطالعـات یک  منبع 
آگاه مشـخص شـده اسـت کـه مجمـوع کل خسـارت های 
برآوردی صنعت گردشگری کشـور از شیوع گسترده ویروس 
کرونـا حـدود ۳ هـزار  و ۱۷۸ میلیـارد و ۳۰۰ میلیون تومان 
اسـت؛ یعنی هر کـدام از صنوف فعال در صنعت گردشـگری 
تا اندازه ای از شـیوع گسـترده این ویروس خسـارت دیده اند.

اگـر بخواهیـم میـزان خسـارت وارد شـده بـه آن هـا را بـا 
تفکیـک اعـالم کنیم بایـد بگوییـم دفاتر خدمات مسـافرتی 
و گردشـگری از آغـاز شـیوع ویـروس کرونـا تا به امـروز هزار 
و ۲۰۳ میلیـارد و ۳۰۰ میلیـون تومـان خسـارت دیده اند. در 
همین مدت میزان خسـارت تأسیسـات گردشـگری هـزار و 
۸۰۰ میلیـارد تومـان، راهنمایـان گردشـگری ۱۲۶ میلیـارد 
تومان و مؤسسـات و مراکز آموزشـی گردشگری ۴۹  میلیارد 

تومـان بوده اسـت.
گفتنـی اسـت آمـار ارائـه شـده در ایـن گـزارش حداقـل 
خسـارت وارده به صنعت گردشـگری با درنظر گرفتن هزینه 
کارگـر، اجـاره مـکان، تور های کنسـلی و بیـکاری راهنمایان 

است. گردشـگری 


