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سالمت باشیم
از غوره تامویز؛

 خدمتگزار سالمتی ما ) انگور (

دو کلمه حرف ورزشی
هنوز" بشود، نشود" ادامه دارد!

پارک پردیسان بجنورد و 
طرح های ناتمام

»نجف دریابندری«
 میراث ناملموس

کافه شهر
فلسفه و تراژدی - ) آلبر کامو2 (

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

۲۶ درصد جمعیت کشور پیچاندن کرونا!
ساکن روستا هستند

محمد امید معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در 
گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما اظهارداشت: در حال حاضر 
حدود ۲۰ میلیون نفر ساکن روستا و تقریباً یک میلیون نفر عشایر 
در کشور هستندکه چیزی حدود ۲۶ درصد جمعیت کشور را شامل 
می شوند. امیدادامه داد: ۲۶ درصد از جمعیت کشور در ۶۲ هزار 
آبادی و روستا ساکن هستند که ۳۹ هزار روستا باالی ۲۰ خانوار 
جمعیت دارند و ۲۳ هزار روستا دارای جمعیتی کمتر از ۲۰ خانوار 
است. معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با بیان این آمار 
می توان گفت تقریباً کمتر از ۲.۶ درصد از جمعیت روستایی در 
مناطق کمتر از ۲۰ خانوار ساکن هستند و ۹۷.۴ درصد از جمعیت 

روستایی در آبادی های دارای باالی ۲۰ خانوار زندگی می کنند.
امید با بیان این که جمعیت روستایی کشور در سال ۹۸ کاهشی 
نبوده افزود: از سال ۶۵ الی ۹۵ حدود ۱۳ هزار روستای کشور، خالی 
از جمعیت شده اند، اما بر اساس آمار ثبت شده از سال ۹۶ تاکنون با 

رشد جمعیت جوان در روستاها مواجه بوده ایم.
وی از اتصال روزانه ۱۰۰ روستا به شبکه ملی اطالعات در دولت 
فعلی خبر داد و افزود: در حال حاضر به صورت هفتگی ۴۱ روستا به 
شبکه گاز روستایی متصل می شوند به گونه ای که تا این لحظه ۹۰ 
درصد از روستاهای کشور از خدمات گازرسانی برخوردارند. معاون 
توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: در خصوص شبکه 
آب رسانی هم به صورت هفتگی ۳۰ روستا به شبکه آب رسانی 

روستایی و آب آشامیدنی کشور متصل می شوند.
وی آمار زیرساخت های توسعه روستایی کشور را به طور میانگین 
۹۳ درصد عنوان کرد و گفت: در بحث سال جهش تولید در دوره 
دوم دولت تدبیر و امید، حدود یک و نیم میلیارد دالر از صندوق 
توسعه ملی در اختیار مجموعه روستایی قرار گرفته که تاکنون بیش 
از ۱۲ هزار میلیارد تومان از این مبلغ به هدف نشسته به طوری 
که تاکنون ۲۰۰ هزار موقعیت شغلی در روستاها ایجاد شده است. 
در سال جدید هم پیش بینی می شود با تدوین طرح های جدید 
روستایی، حدود ۵ هزار میلیارد تومان برای توسعه روستایی صرف و 
هزینه گردد. معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: 

دیر به فکر موضوع اشتغال روستایی افتاده ایم.
امید هم چنین افزود: در حال حاضر با طرح ایجاد اشتغال روستایی 
دو هدف اشتغال و واگذاری اختیارات اقتصادی به شهرستان های 
متبوع دنبال می  شود. وی ادامه داد: در طرح اشتغال روستایی، 
بخشی به واگذاری اختیارات اقتصادی به شهرستان ها اشاره دارد که 
طبق آن، ادارات ذی ربط در شهرستان ها می توانند پس از تصویب 
طرح مورد نظر، آن طرح را از بودجه تحت اختیارشان بهره مند 
گردانند. در حقیقت، تخصیص های مالی هر طرح در شهرستان ها 

بر عهده کمیته تشخیص مستقر در هر شهرستان است.

ایـن بـالی ناگهانی -- کرونـا -- که آمد، 
تنهـا هـراس نبود کـه برجان بشـر افتاد. 
یـک ذوِق پنهـان و آشـکار هم، زیر پوسـت جوامع انسـانی ذره، ذره 

دویـد، هیجانـی که هنوز هـم ادامـه دارد.
سـرعت گسـترش سـلطه این موجود ریِز ریز ِریز در سراسر گیتی، و 
تعطیلی بیشـتر نهادهای اجتماع انسـانی در همه بخش ها، بسـیاری 
رابـه این نتیجه رسـانده اسـت کـه کره زمین و سـاکنانش، در پسـا 

کرونـا، همان کره زمین و سـاکنانش در پیشـا کرونـا نخواهند بود!
ایـن بحث هـا در جامعـه مـا آن قـدر خوشـایند بـود و هسـت کـه 
آدمـی می انـگارد مـا داریـم به سـوی بهشـت بریـن و مدینـه فاضله 
چهـار نعـل می تازیـم و انصافـا بـا این تصـور، کمی انسـان غلغلکش 

می شـود و خوشـش می آیـد...
امـا؛ هنگامـی کـه اند ک انـد ک از سـوی نهادهـای مسـوول کنترل 
و مبـارزه بـا ویـروس مهاجم، سـر طنـاب حصـر و قرنطینه و...شـل 
شـد، مـا مـردم از نهانگاه هـا بیـرون زدیـم و بـه یـک معنـا، زندگی 

پسـا کرونـا را آغازیدیم.
مـن نمی دانـم بازگشـت مـردم بـه هیاهـوی زندگـی در جوامـع 
دیگـر چگونـه اتفـاق می افتـد لیکـن بازگشـت مـا بـه درگیری های 
روزمره مـان، تفـاوت آشـکاری میـان پس و پیـش از تهاجـم کرونا را 
نشـان نمی دهـد. کمـی تغییرات هسـت اما بـا کمال نابـاوری، فلش 
راهنمایـش بـه سـمت مدینـه فاضلـه نیسـت! فی المثـل؛ تـا طـرح 
ترافیـک برداشـته شـد، خیابان هـا مملـو از اتومبیل هایی شـد که به 
قـول معروف "تک" سرنشـین هسـتند و رانندگانش بـدون توجه به 
دیگـران، از چهـار راه هـا و چراغ هـای ممنوعه می گذرنـد و به نحوی 
بـه مـردم پیـاده و ماده هـای قانون فخر می فروشـند. جالـب این که 
موتورسـوارانش همچنان عاشـق پیاده روها هسـتند و کاری به عبور 
عابرکوچـک و بـزرگ و توانا و ناتوان ندارنـد. یعنی همان رفتار پیش 

از کرونـا را در پـس از کرونـا از خـود بـروز می دهنـد.
از قیمـت کاال و خدمـات هـم کـه نگـو؛ ُمـد ارزان فروشـی یـا ُمـد 
بخشـیدن اجاره بهـا و امهـاِل اد ای دیـن هـم مـال همـان چنـد روز 
ترسـناِک جانفرسـا بـود. االن تنهـا چیزی که با پیشـا کرونـا تفاوت 
دارد در انـدازه بیشـتر شـده ی ریالـی و تومانـی هزینه هایـی اسـت 

کـه مطالبه می شـود!
ایـن طـور کـه می شـود دریافـت، جامعـه مـا و خـود مـا، تغییـرات 
چندانـی از ایـن صیـروره و دیگـر گشـتن زمیـن نصیبمـان نشـده 
اسـت و "خوشـبختانه!" ماهمانـی هسـتیم کـه بودیـم... مـا کرونا را 
د ور زد ه ایـم و تغییراتـش را پشـِت پس روزگار، به انتظارگذاشـته ایم.

مـا قـادر بوده ایـم خـود را از هـر تاثیری کـه کرونا بر زمین گذاشـته 
اسـت برهانیـم. ما کرونـا را پیچانده ایم!

صفحه 5

" بگوش " و " بهوش" ؛ هشدار زمین!

زلزله در کمین تهراِن کرونا زده ...

ثبات در اقتصاد،
پیش نیاز حذف 4صفر

از پول ملی

دارندگان سهام عدالت 
از فروش شتاب  زده 

خودداری کنند

صفحه 5



نیم نگاه

166 شــماره   -  1399/2/22
w w w . m e y a r p r e s s . i r

2

بازیابی حس حرکتی در افراد 
قطع عضو

 
دانشمندان موفق به ساخت بازوی پروتزی با قابلیت 

کنترل توسط مغز و انتقال حس المسه شدند.
به گزارش نیواطلس، دانشمندان موفق به تولید یک بازوی 
پروتزی با قابلیت حرکت توسط مغز شده اند. این پروتز 
از طریق یک رشته اعصاب به مغز متصل شده و حرکت 
می کند. از همین طریق احساس لمس به مغز منتقل شده 
و احساس داشتن یک دست واقعی برای فرد ایجاد می شود.

این پروتزها، سیستم عصبی  پروتز های قدیمی بر خالف 
عضالنی و اسکلتی نداشته و کارآیی کمتری داشتند.

وجود عصب در پروتز های جدید با اثرگذاری بر اعصاب و 
ماهیچه ها، این قابلیت را به فرد ارائه می دهد که تنها با 
فکر کردن به این دست مصنوعی، آن را حرکت دهد. این 
احساس چنان زنده است که استفاده از این پروتز، نیازی 

به آموزش فرد ندارد.
پروتز با جراحی به قسمت باقی مانده از اندام فرد متصل 
می شود. با کاشته شدن الکترود ها در اعصاب و ماهیچه های 
بیمار، عمل باز و بسته شدن دست انجام گرفته و حواس به 
مغز منتقل می شوند. هم چنین تعبیه سنسور های نیرو روی 
شصت این پروتزها، میزان فشار هنگام لمس یک شی را به 

مغز منتقل کرده و کار یک دست واقعی را انجام می دهد.
استفاده  پروتز  این  از  سوئدی  فرد  سه  حاضر،  حال  در 
می کنند و تجربه آن ها به ما نشان می دهد که این پروتز ها 
ایمن و بسیار کارآمد هستند. دانشمندان در تالشند تا از 
این سیستم پروتزی جدید برای دیگر اندام ها نیز استفاده 

کرده و انواع دیگری از پروتز ها را به وجود بیاورند.

درمان بیماران سرطانی
 در بحران کرونا

مجیـد صمصامـی عضـو هیات علمـی دانشـگاه علوم 
پزشـکی شـهید بهشـتی،گفت: درمان بیماران سرطانی در 
دوران پاندمـی کرونـا بـا چالش هایـی مواجه شـده اسـت، 
از یکسـو بیمـاران از بـه تعویـق انداختـن جراحـی نگـران 
هسـتند و از سـوی دیگـر پزشـکان نگـران عود بیمـاری و 

پیـش آگهی هـای بیماری هسـتند.
فلوشـیپ جراحی سـرطان، افـزود: در زمـان پاندمی کرونا، 
بیمـاران بـا تومور پیچیـده در برد بیمارسـتان که با حضور 
اسـتادان دپارتمان هـای مختلـف برگـزار می شـود، معرفی 
مـی شـوند و بر اسـاس آن در مـورد نحوه درمـان بیماران 
تصمیـم گیـری می کننـد. در صورتی کـه بتوانیم جراحی 
را بـه تعویـق بیندازیـم ایـن کار را انجـام می دهیـم ولـی 
در بیمارانـی کـه نیـاز بـه شـیمی درمانـی یا پرتـو درمانی 
ندارنـد و یـا مـد ت زمـان کافی سـپری شـده اسـت، بیمار 

رابـرای عمـل آمـاده می کنیم.
بـه گفته صمصامـی، بر اسـاس تصمیم گیری هـای صورت 
گرفتـه در تیـم اجرایـی بیمارسـتان، اتاق های عمـل ویژه 
بیمـاران عـادی و بیمـاران کرونایـی در نظـر گرفته شـد و 

موازیـن بهداشـتی و ایمنی کامل لحاظ شـد.
وی یـاد آور شـد: بـه عنـوان نمونـه در جراحـی سـرطان 
از  پـس  هفتـه  ابتـدا ۱۴  گرفـت  کـه صـورت  رکتومـی 
رادیوتراپـی صبـر کردیـم و جراحـی را به تعویـق انداختیم 
ولـی تعویـق عمـل بیـش از این سـبب می شـد کـه بیمار 
از درمـان اولیـه هم سـودی نگیـرد. با همفکری با سـرویس 
عفونـی و جراحـی سـعی بر این شـد که جراحی بـا رعایت 
شـرایط بهداشتی و ایمنی صورت گیرد و set up تهیه شد 
کـه از طریـق آن پورت ها و خروجـی گازها به داخل فضای 
بسـته کـه حـاوی آب اکسـیژنه اسـت، هدایت می شـود و 
بـه فضـای بـاز اتـاق عمـل راه پیـدا نمی کند. بدیـن ترتیب 
کمتریـن ضـرر متوجـه کادر درمـان و بیمـار خواهد شـد.

ســالمــــت بـاشـیــــم
گرد آورند ه: مریم نباتی

■ تقویت سیستم ایمنی
انگـور نـه تنهـا بـا داشـتن ترکیبات فعـال زیسـتی آنتی 
اکسـید ان بلکـه بـا مقاد یـر زیـاد ویتامین هـای C و A و 

امـالح بـه تقویـت سیسـتم ایمنـی کمـک می کند.
■ بهبود تپش قلب

تپـش قلب مصـرف روزی یک لیـوان آب انگـور می تواند 
حالت  هـای تپـش قلـب را تسـکین دهـد. قبـل از خـواب 
یـک لیـوان آب حـاوی یـک قاشـق غذاخـوری عسـل و 
نصـف لیـوان آب لیمو بخورید. مصرف میوه و سـبزی تازه 
را بـاال ببریـد. فعالیت های جسـمی مانند شـنا، دوچرخه 
سـواری و... را بـه برنامـه روزانـه خود اضافه کنیـد تا قلب 
سـالمی داشـته باشـید. از مصرف نوشـید نی های کافئین 

دار بپرهیزیـد.
■ اثرات آنتی اکسیدانی 

بـاالی  محتـوای  د اشـتن  بـا  انگـور  هسـته  عصـاره 
پروسـیانید ین ها د ارای خـواص آنتـی اکسـید انی بود ه که 
راد یـکال هـای آزاد را می بلعد. سـایر بخش هـای انگور نیز 
دارای آنتـی اکسـید ان هسـتند امـا غلظت ایـن ترکیبات 

در پوسـته و هسـته باالتـر اسـت.
■ محافظت از قلب

انگور باعث افزایش سـطوح اکسـید نیتریک در خون شده 
و بنابرایـن تشـکیل لختـه و در نتیجـه خطـر حمله قلبی 
را کاهـش مـی دهـد. عـالوه برایـن آنتـی اکسـیدان های 
موجـود در انگور سـبب کاهش اکسیداسـیون کلسـترول 
LDL، بـه عنـوان عامـل خطـر اصلـی تنگـی عـروق و 
بیمـاری هـای قلبـی عروقـی مـی شـوند. فالوونوئیدهای 
موجـود در انگـور و رزوراتـرول عـالوه بـر ایجـاد رنـگ، 
می شـوند.  محسـوب  قد رتمنـد ی  اکسـیدان های  آنتـی 
ایـن ترکیبـات بـا مهـار اثـرات مخـرب راد یکال هـای آزاد 
بـر اکسیداسـیون LDL و کاهش اسـترس اکسـید اتیو و 
تجمـع پالکتـی از شـریان هـا محافظت می کننـد. عالوه 
برایـن، انگـور با کاهـش التهـاب و فشـارخون می تواند به 

سـالمت قلـب و عـروق کمـک کند.
■ بهبود دیابت

اخیـراً بررسـی ها نشـان داده که عصاره های تهیه شـده از 
پوسـت انگـور می توانـد در کنتـرل قند خـون و نفروپاتی 
دیابتـی موثر باشـد. عالوه براین، کشـمش بـه عنوان یکی 
از فرآورد ه هـای حاصـل از انگور مـی تواند جایگزین خوبی 
بـرای قند و شـکر در بیماران دیابتی باشـد امـا با این حال 

بهتر اسـت د ر مصرف آن تعاد ل رعایت شـود.

■ اثرات ضد میکروبی و ویروسی
اسـید،  گالیـک  جملـه  از  انگـور  اجـزای  از  بسـیاری 
هید روکسـی سـینامیک اسـید، فالونول هـا، رزوراتـرول و 
تانن د ارای فعالیت ضد میکروبی و ضد  ویروسـی هسـتند 
و می تواننـد بـد ن را از عفونت هـا از جملـه عفونـت هـای 

باکتریایـی رود ه ای محافظـت کننـد.
■ بهبود بیماری های اعصاب

براسـاس بررسـی های اولیه انگور و ترکیبـات فعال و آنتی 
اکسـید انی آن بـه ویـژه رزوراترول از طریق مهار اسـترس 
اکسـید اتیو و التهـاب یـا تغییـر بیـان ژن هـای د رگیـر در 
بیماری هـای مغز و اعصاب از جمله آلزایمر و پارکینسـون 

می تواننـد د ر محافظـت مغز موثر باشـند.
■ بهبود سالمت چشم

مصـرف میوه تـازه انگور و یـا عصاره آن با د اشـتن غلظت 
بـاالی آنتـی اکسـید ان ها می توانـد از کاهـش بینایـی و 
بیمـاری تحلیـل برنده ماکوالر وابسـته به سـن جلوگیری 
نمـوده و بـه طورکلی از سـالمت چشـم ها حمایـت کند. 
عـالوه برایـن فالوونوئید هـای موجـود در انگـور می توانند 
بـا کاهش راد یـکال های آزاد و جلوگیـری از اثرات مخرب 

آن هـا خطـر آب مرواریـد را نیز کاهـش د هند.

از غوره تامویز؛ خدمتگزارسالمتی ما
} انگور {
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می توانیم عنوان سوم جهان را 
تکرار کنیم

سـید محمد ناظم الشـریعه سـرمربی تیم ملی فوتسال 
تاکیـد کـرد: باید قبول کنیـم تعویق جام جهانی فوتسـال 
به نفع ما و رشـته فوتسـال اسـت؛ بخصوص در قاره آسـیا 
کـه تیم هـا بالتکلیـف هسـتند. تیم هـای اروپایـی تقریبـاً 

مشخص شـد ه اند.
ناظم الشـریعه کـه بـا »راد یـو تهـران« گفتگـو می کـرد، 
اد امـه د اد: مگـر می شـود بـا ایـن شـرایط د ر مـرد اد جام 
ملت هـای آسـیا را برگـزار کـرد؟ ۲۰ روز بعـد ش هم باید 
برویـم جـام جهانی. شـرایط نامفهوم و گنگ اسـت. بهتر 
اسـت هـر د و جـام بـه تعویـق بیافتـد یعنی جـام ملت ها 
بـه بهمـن و اسـفند موکـول و جـام جهانـی هم شـهریور 

۱۴۰۰ برگزار شـود.
سـرمربی تیـم ملـی فوتسـال ایـران د ر بخش د یگـری از 
صحبت هایـش د ربـاره برگـزاری لیـگ برتـر در د و د وره 
بـه صـورت پلـی آف گفـت: برگـزاری لیـگ بـه صـورت 
پلـی آف بـا ایـن شـرایط بـه د رد تیـم ملـی نمی خـورد و 
باعث کمـک به فوتسـالمان نمی شـود. باید د ر سـالی که 
خلوت تـر هسـتیم این کار را انجـام بد هیـم. خـود آقـای 
جابـری )سرپرسـت سـازمان لیـگ فوتسـال( هـم منتقد 
برگـزاری پلـی آف اسـت. د ر جلسـه ای که بـا حضور د بیر 
کل فد راسـیون، اعضـای هیـات رئیسـه سـازمان لیـگ 
و کمیتـه فنـی فوتسـال د ر پیـش  د اریـم شـاید بـه ایـن 
نتیجـه برسـیم و فکـر می کنـم بـا ایـن شـرایط پلـی آف 

شـود. حذف 
جهانـی  جـام  د ر  افـزود:  فوتسـال  ملـی  تیـم  سـرمربی 
کلمبیـا و بـا عنـوان سـومی د ر ایـن جـام، فوتسـال مـا از 
نظر شـخصیتی متفاوت شـد. کسـانی که بیرون هسـتند، 
می گوینـد ایـن عنـوان بـه ورزش مـا شـخصیت د اد. بایـد 
ایـن شـخصیت را حفـظ کنیـم. می توانیـم د وبـاره ایـن 
عنـوان را تکرار کنیم به شـرطی که اند ازه شـخصیت خود 
فوتسـال بـه آن نـگاه کنیـم. بایـد قبـول کنیم د نیـا باال و 
پاییـن د ارد. فوتسـال بازیکنـان مهم و مربیان زحمتکشـی 

د ارد کـه می تواننـد جـزو مربیـان تـاپ د نیا باشـند.

در تالشیم با اسب ایرانی به 
بازی های آسیایی برویم

ایرنا -- محمد کاظمیان د بیر فد راسـیون سـوارکاری، 
گفـت: کنفد راسـیون سـوارکاری آسـیا وظایفـی برعهـد ه 
فدراسـیون گذاشـته اسـت کـه یکـی از آن هـا شناسـایی 
اسـت.  فعالیت هـای ورزشـی  بـرای شـرکت در  اسـب ها 
بـه همیـن خاطـر بـه اسـب ها هویـت ورزشـی می د هیـم.

براسـاس پروتـکل ویژه ای اسـب ها را شناسـایی می کنیم. 
حتـی بـرای آن نـژاد، گذرنامه و پاسـپورت ورزشـی صادر 
می شـود. باطـل کردن پاسـپورت ها هـم نیازمنـد پروتکل 
اسـاس د سـتورالعمل های  بـر  اسـت. محبوریـم  ویـژه ای 
کنفدراسـیون سوارکاری آسـیا میکرو چیپ گذاری کنیم و 

اسـب های غیـر ورزشـی ربطـی به فدراسـیون نـدارد.
آمـاد ه کـرد ن  بـرای  برنامه هایـی  وی خاطرنشـان کـرد: 
سـوارکاران بـه جهت حضـور د ر بازی های آسـیایی ۲۰۲۲ 
د ر  چیـن تـد ارک د ید یـم و د ر  رشـته های پـرش با اسـب، 
د رسـاژ و سـه روزه د ر تیمـی و انفـرادی ۱۰ سـوارکار را به 
ایـن بازی ها اعـزام می کنیم. گرچـه هزینه های اعـزام زیاد 
اسـت زیـرا به جـز ورزشـکاران باید مربیـان، تیمـارداران و 
دامپزشـکان نیـز راهـی ایـن رقابت هـا شـوند. بـا توجه به 
ایـن کـه عضـو کمیتـه کفند راسـیون سـوارکاری آسـیا 
هسـتم هـر هفتـه جلسـه ای را د ر خصـوص برگـزاری این 
بازی هـا د اریـم و بخشـنامه بازی هـای آسـیایی را بـرای 
تمامی فد راسـیون های کشورهایی آسـیایی ارسال کرد یم. 
د رخصـوص اعزام اسـب ایرانـی به این مسـابقات هنوز زود 
اسـت تـا تصمیـم بگیریـم ولـی اگـر اسـبی شـانس برند ه 

شـد ن د اشـته باشـد به ایـن مسـابقات اعـزام می کنیم.
وی اضافـه کـرد: اینـک مشـکل اعـزام اسـب ند اریـم و 
اسـب هایی که شـانس برند ن شـد ن د ر مسـابقات را د ارند 
د ر طرحـی بـا عنـوان حباب به حبـاب از یـک فضای پاک 

بـه یک فضـای د یگـر به کشـورها اعـزام می شـوند.

دو کلمه حرف ورزشی
ســـیاوش بهبـــودی

● البتـه طبیعـی بنظر می رسـد که د ر تعطیلـی کرونایی 
و سـپس بازگشـایی هاِی تد ریجی، مسـاله برگـزاری لیگ 
برتـر فوتبـال یـا لغـو قطعـی آن نیزهمچنان مـورد بحث 
و اقبـال رسـانه ها باشـد. د ر ایـن شـماره هـم، بخشـی از 

مطالـب رسـانه ها د ر ایـن زمینـه رابازتـاب می د هیم.
■ فدراسـیون فوتبـال زودتر تیم هـا را از بالتکلیفی 

خـارج کند

سـرمربی تیـم فوتبال گل گهر سـیرجان گفت: مسـووالن 
فد راسـیون فوتبـال باید با ارزیابی دقیـق از وضعیت کرونا 
د ر کشـور تکلیف لیگ برتر را مشـخص کننـد تا تیم ها از 

بالتکلیفی خارج شـوند.
مجیـد جاللـی بـا اشـاره به ایـن کـه قـرار بـود بازیکنان 
گل گهر بعد از حضور د ر تسـت های پزشـکی تمریناتشان 
را آغـاز کننـد، گفت: متاسـفانه تـا االن چند ین بـار زمان 
آغـاز تمرینـات را به ما اعـالم کرد ه اند اما تعطیلـی دوباره 

شـد.  تمد ید 
وی د ر مـورد شـرایط بازیکنـان تیمش گفـت: تمرینی را 
برگـزار نکرد یـم. بـه بازیکنـان هـم گفتیـم کـه برونـد تا 
خبرشـان کنیـم. آن هـا هـر کد ام بـه صـورت اختصاصی 
تمریـن می کرد نـد و د ر تسـت هـم بـه آن هـا گفتیـم که 
هـر کاری تـا االن انجـام دادنـد از ایـن بـه بعد هـم انجام 

د هند تـا خبرشـان کنیم. 
جاللـی اضافـه کـرد: سـالمتی مـرد م بیـش از همـه چیز 
د ر اولویـت اسـت. مـا هـم موضـع خود مـان را بـه صورت 
رسـمی از طریق باشـگاه گل گهر به سـازمان لیگ ارسـال 
ایـن سـازمان  د ر حـال حاضـر  کـه  کردیـم. می دانیـم 
فوتبال نیسـت که تصمیم گیرند ه اسـت و ما تنها د وسـت 

د اریـم تکلیـف خود مـان را بد انیـم.
ایـن بالتکلیفـی خسـته شـد ه ایم.  از  وی گفـت: د یگـر 
مسـووالن ببیننـد امـکان ادامه لیـگ وجـود د ارد یا خیر. 
ایـن را کـه می تواننـد بـه مـا اعـالم کننـد. بگوینـد لیگ 
سـه مـاه د یگـر برگزار می شـود مـا تکلیفمـان را خواهیم 
دانسـت و برنامـه ریـزی مـی کنیم بگوینـد اصـال برگزار 
نمی شـود ماجرا مشـخص اسـت اما این که مـدام امروز و 
فـردا می کننـد بـد اسـت تنها خواسـت مـا این اسـت که 

از ایـن بالتکلیفـی مـا را خـارج کنند.
■ نیمه تمام ماندن لیگ منصفانه نیست

قاسـم دهنوی پیشکسوت باشگاه پرسپولیس گفت: برخی 
باشـگاه هابـه دنبال نیمـه تمام ماندن لیگ هسـتند که به 

اعتقـاد من این تصمیم منصفانـه نخواهد بود.
وی در خصـوص حواشـی کـه در مـورد ادامـه لیـگ یـا 
لغـو آن وجـود دارد اظهـار داشـت: در ایـن شـرایط هـم 
تیم هـای بـاالی جدول حـق دارنـد و هم تیم هـای پایین 
جـدول.  به نظرم اگر بازی سـپاهان و پرسـپولیس برگزار 

می شـد دیگـر کسـی بهانه نمـی گرفت.
بازیکـن پیشـین پرسـپولیس تاکیـد کـرد: سـوال مـن 
اینجاسـت که اگر سـپاهان یا اسـتقالل ۱۰ امتیـاز از تیم 
دوم جـدول جلـو بودنـد بـاز ایـن حرف هـا را می زدنـد؟ 
پرسـپولیس  خواهنـد  نمـی  و  اسـت  فرافکنـی  این هـا 

شـود. قهرمان 

د هنـوی ادامـه د اد: بـه نظـر من باید ایـن لیـگ را برگزار 
کننـد تا شـرایط منصفانه باشـد. می شـود بـد ون حضور 

تماشـاگر لیـگ را برگـزار کـرد تا حـق به حقد ار برسـد.
وی د ر پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه چـرا تیـم هـای دیگـر 
تـالش می کننـد تـا پرسـپولیس بـه چهارمیـن قهرمانی 
پیاپـی دسـت پیـد ا نکنـد گفـت: اگـر پرسـپولیس بـه 
چهارمیـن قهرمانـی پیاپـی برسـد شـرایط بـرای  دیگران 
سـخت می شـود. حتـی ایـن مسـاله در روند ایـن تیم ها 
بـرای سـال های بعد هم تاثیر مـی گـذارد و روحیه آن ها 

را تضعیـف مـی کند.
بازیکـن پیشـین پرسـپولیس در پایان گفت: بـه نظر من 
پرسـپولیس باید روی قهرمانی آسـیا فکر کنـد چون این 

تیـم یـک قهرمانی آسـیا از این قاره طلبکار اسـت.
■ منطقـی نیسـت لیـگ بـدون تعییـن قهرمـان بـه 

اتمـام برسـد
 پیشکسـوت تیـم فوتبـال پرسـپولیس گفـت: منطقـی 
نیسـت کـه لیـگ بـدون تعییـن قهرمان بـه اتمام برسـد 

چـرا کـه تیم هـا بایـد مـزد زحمـات خـود را بگیرنـد.
نوزدهمیـن  بـا سرنوشـت  رابطـه  در  حمیـد درخشـان 
دوره مسـابقات لیـگ برتر فوتبـال در ایام شـیوع بیماری 
بـرای تعییـن و تکلیـف در  کرونـا گفـت: بهتـر اسـت 
مـورد سرنوشـت مسـابقات از فیفـا و یـا AFC اسـتعالم 
صـورت گیـرد تـا حـرف و حدیثـی پیـش نیایـد. همه ما 
دوسـت داریـم دوبـاره فوتبـال به زندگـی ما بازگـردد اما 
در نهایـت بایـد منتظـر مانـد و دیـد کـه مسـووالن چـه 
تصمیمـی خواهنـد گرفت چـرا که سـالمت بازیکنـان از 

همـه چیـز اهمیـت بیشـتری دارد.

وی در مـورد سـناریوی ایـن کـه لیـگ بـدون تعییـن 
قهرمـان بـه اتمـام برسـد، افـزود: ایـن بـه هیـچ وجـه 
منطقی نیسـت چـرا که تیم هـا باید مزد زحمـات خود را 
بگیرنـد. تیم ها سـالیانه میلیاردها تومـان هزینه می کنند 
تـا بتواننـد جایـگاه مناسـبی بدسـت آورنـد امـا ایـن که 
بـدون تعییـن و تکلیف بازی ها به پایان برسـد، درسـت و 
منطقـی نیسـت. باید همان طور که اشـاره کـردم منتظر 
بمانیم و ببینیم که کنفدراسـیون فوتبال آسـیا و فیفا چه 

پیشـنهادی را در ایـن زمینـه مطـرح می کننـد.
عضـو کانـون مربیـان فوتبـال ایـران در رابطه بـا نامه این 
کانـون مبنـی بـر تعطیلـی لیگ کـه بـا انتقـادات زیادی 
همـراه بـود، خاطرنشـان کـرد: در آن نامـه ای که منتشـر 
شـد، بخـش پایانـی آن، جـا افتـاده بود. مـا در پایـان آن 
نامـه پیشـنهادهایی را ارائـه کردیـم کـه هیـچ کـدام از 
آن هـا منتشـر نشـده بـود. ضمـن ایـن کـه آن فقـط در 
حـد پیشـنهاد بود و باید توسـط مسـووالن فدراسـیون و 

سـازمان لیگ بررسـی شـود.
■ ۴ تیم شانس قهرمانی دارند

پیشکسـوت فوتبـال ایـران گفـت:  اگـر لیـگ نوزدهم از 
سـرگرفته شـود هنوز چهـار تیم شـانس قهرمانـی دارند.

اکبـر میثاقیـان در مـورد ایـن کـه گفتـه مـی شـود بـه 
زودی لیـگ ادامـه پیـدا خواهـد کـرد، گفـت: بحـث این 

روزهـای فوتبـال مـا خیلـی پیچیـده شـده است. شـیوع 
ویـروس کرونـا زندگـی عادی همـه مـردم را مختل کرده 
اسـت. متاسـفانه عـده ای جـان خـود را از دسـت داده و 
تعـدادی هنـوز درگیـر ایـن بیماری هسـتند و مشـخص 
نیسـت چه زمانـی این ویروس ریشـه کن خواهد شـد. از 
ابتـدای اسـفند ماه سـال گذشـته لیـگ ما تعطیل شـد  
وهنـوز مشـخص نیسـت چـه زمانی بـازی ها شـروع می 
شـود. بـا ایـن کـه گفتـه مـی شـود لیـگ اواخـر خـرداد 
آغـاز شـود اما هنـوز برخی اسـتان هـا در وضعیـت قرمز 
هسـتند و اگـر اجـازه تمریـن بـه تیم هـای لیـگ برتری 
داده شـود در برخـی اسـتان هـا امـکان تمریـن گروهـی 

نـدارد. وجود 

مسـووالن  کـرد:  تاکیـد  ایـران  فوتبـال  پیشکسـوت 
در  را  سـختی  روزهـای  لیـگ  سـازمان  و  فدراسـیون 
پیـش دارنـد. حاال زمـان آن رسـیده کـه بهترین تصمیم 
بـرای ایـن اتفـاق گرفته شـود تا خـداِی نکـرده از تماس 
بازیکنـان بـا یکدیگـر کسـی دچار ایـن ویروس کشـنده 
نشـود. به اعتقـاد مـن بایـد صبـر کرد تـا همه اسـتان ها 
در شـرایط عـادی قـرار بگیرند بعـد اگر فرصـت بود لیگ 
را ادامـه دهیـم. مـی توانیم هماننـد بعضی از کشـورهای 
اروپایـی لیـگ نوزدهـم را نیمـه کاره تمام کنیـم و اجازه 

دهیـم تیـم هـا آمـاده شـروع لیگ بیسـتم شـوند.
میثاقیـان دربـاره احتمـال معرفـی یـک تیـم بـه عنـوان 
قهرمـان لیـگ نوزدهم یادآور شـد: ۹ هفته تـا پایان لیگ 
باقـی مانـده اسـت. ۲۷ امتیـاز می توانـد شـرایط جدول 
را تغییـر دهـد. به نظـرم چهار تیـم اول شـانس قهرمانی 
دارند. کسـی نمـی دانـد کـدام یـک از تیـم هـای بـاال 
نشـین همـه بـازی هایـش را مـی بـرد و دیگران بـه این 
نتیجه نمی رسـند و تغییـرات زیادی در جـدول به وجود 
مـی آیـد. بنابرایـن انتخـاب یـک تیم بـه عنـوان قهرمان 

منطقـی نیسـت و بایـد منتظر اتفاقـات فوتبالی باشـیم.
وی در پایـان خاطرنشـان کـرد: فوتبـال بـدون تماشـاگر 
جذابیـت و معنـا نـدارد، گرمی فوتبـال ایران به هـواداران 
و تماشـاگران آن اسـت آنهایـی کـه بـا شـور و شـوق می 
آینـد و بازیکنـان تیـم محبـوب خـود را حمایـت مـی 
کنند. امیـدوارم اگـر قـرار شـد لیـگ آغـاز شـود عالقـه 
منـدان بـه فوتبـال هـم بتواننـد در ورزشـگاه هـا حاضـر 

شـده و بـازی هـا را از نزدیـک تماشـا کننـد.
توضیح در مورد تعیین تکلیف لیگ برتر نوزدهم

و  فیفـا  تاکیـد کـرد کـه  فوتبـال  فدراسـیون  دبیـرکل 
کنفدراسـیون آسـیا تصمیم گیری در مـورد ادامه لیگ را 

بـه سـتاد مبـارزه بـا کرونا سـپرده اسـت.
مهـدی محمدنبـی در مـورد این کـه تکلیـف نوزدهمین 
دوره رقابـت هـای لیـگ برتـر چه می شـود گفـت:  فیفا 
و AFC بـه سـتاد مبـارزه بـا کرونـا در هـر کشـوری این 
وظیفـه را سـپرده اند کـه آن هـا تاریـخ جدیـد را اعـالم 

. کنند
دبیـرکل فدراسـیون فوتبـال ادامـه داد: قاعدتـاً مـا نیـز 
بـر مبنای دسـتورالعمل های سـتاد ملـی مبارزه بـا کرونا 

اقـدام خواهیـم کرد.
نبـی تاکیـد کرد: وزارت ورزش و فدراسـیون پزشـکی هم 
در ایـن سـتاد حضـور دارنـد و در نهایـت تصمیم گیـری 
می کننـد. مـا منتظـر خبـر سـتاد ملـی مبـارزه بـا کرونا 
هسـتیم و ان شـاء اهلل هیات رئیسـه سـازمان لیـگ نتیجه 

را اعـالم می کند. 
منابع :ایرنا،تسنیم ،مهر،ایلنا،باشگاه خبرنگاران جوان

هنوز" بشود، نشود" ادامه دارد!
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»نجف دریابندری«
 میراث ناملموس 

وزیر میراث  فرهنگی، گردشگری 
و صنایع  دستی در پیامی درگذشت 
و  نویسنده  دریابندری«،  »نجف 
مترجم نامدار را تسلیت گفت و او را در فهرست میراث 

ناملموس جاودانه دانست.
به گـزارش میراث آریـا، در متـن پیـام تسـلیت علی اصغر 
مونسـان آمـده اسـت: جامعـه فرهنگـی و ادبی کشـور در 
فقـدان یکـی از بزرگ تریـن چهره هـای فعـال و اثرگـذار 
عرصـه ادبیـات و ترجمـه به سـوگ نشسـت. مرحوم نجف 
دریابندری نه تنها نویسـنده و مترجمی چیره دسـت، بلکه 
پژوهشـگری چنـد سـاحتی بـود که آثـارش عرصـه ادب، 

فلسـفه و میـراث ناملمـوس را در بـر می گیـرد.
پیـام آمـده اسـت: درگذشـت  ایـن  از  در بخـش دیگـر 
زنده یـاد نجـف دریابندری را بـه خانواده آن فقیـد و عموم 
دوسـتدارانش تسـلیت می گویـم و از خداوند متعـال برای 
ایشـان آرامـش روح و علو درجات مسـئلت می کنـم. یاد و 

خاطـرش همـواره گرامـی باد.

● حدود یک دهه پیش، سفر مسووالن به استان ها و ناگزیر وعده 
اجرای طرح های مورد نیاز مردم مناطق مختلف، شیوه مورد پسند 
و روزآمد جامعه بود. چه بسیار "کلنگ زنی" ها که صورت گرفت و 
اعتبارات اولیه ای که بدون محاسبه هزینه های اصلی طرح ها، برای 
نتایج  بیماری کلنگ زنی،  اجرایی صرف شد. ظاهرا  آغازِکارهای 
وخیم خود را در همه زمینه ها در پی کاهش درآمد نفت به طور 
فجیعی نشان داد. بیشتر طرح ها نه صرفه اقتصادی داشت و نه لزوما 
از نیازهای اولویت دارمردم بود. از این گونه طرح ها در تمام زمینه ها از 
جمله در بخش گردشگری وجود دارد. یکی از ناتمام مانده ها؛ پارک 

پردیسان بابا امان در خراسان شمالی است.
■ ظرفیت های اقتصادی پارک پردیسان در منطقه نمونه تفریحی و 
گردشگری باباامان بجنورد در حالی از یک دهه پیش ناتمام و معطل 
مانده است که به عقیده کارشناسان حیات وحش، واگذاری آن به 

بخش خصوصی، می توانست حیاتی دوباره به آن ببخشد.
باباامان  پارک پردیسان در منطقه نمونه تفریحی و گردشگری 
بجنورد، در بیش از یک دهه پیش، به وسیله اداره کل حفاظت 
محیط زیست خراسان شمالی به وسعت ۵۰هکتار فنس کشی شد 

تا طرح نگهداری وحوش در آن اجرا شود.
اکنون گونه های وحشی شامل آهو، قوچ، میش، کل، بز و مرال 
در پارک پردیسان نگهداری می شوند، عالوه بر آن چند قالده 
گرگ و شماری هم پرنده شکاری، ظرفیتی ایجاد کرده تا جذب 
گردشگر و توسعه گردشگری و درآمدزایی رونق گیرد اما سال های 
انجام شده در حد نگهداری از وحوش  اقدامات  سال است که 

محدود شده است.
عملیات اجرای پارک پردیسان بجنورد در بوستان باباامان، در 
سال ۸۶ آغاز و در سال ۸۹ تکمیل و راه اندازی شد و به بهره 
برداری رسید. قرار بود این طرح در ۳۰۰ هکتار زمین عملیاتی 
شود اما بالتکلیفی مالکیت زمین، مانعی برای سرمایه گذاری در 

آن شده است.
دوست داران محیط زیست معتقدند تصدی گری دولت -- در 
شرایطی که بخش خصوصی می تواند راحت تر طرح به مرحله 
درآمدزایی برساند، باید متوقف شود و آن را به بخش خصوصی 
واگذار کند، اما اداره کل حفاظت محیط زیست استان اراده ای 

در این زمینه ندارد.
آن که  بر  بود عالوه  بجنورد، قرار  پردیسان  پارک  گفتند:  آن ها 
ظرفیتی برای توسعه گردشگری و کمک به اقتصاد استان باشد، 
محلی برای آموزش مسائل زیست محیطی و حیات وحش، عرصه 

حضور دانش آموزان و سایر دوست داران محیط زیست شود.  
به گفته دوست داران محیط زیست، پارک پردیسان، صرفا محلی 
برای نگهداری شده، این در حالی است که می توان با برنامه ریزی 
درست و فراهم کردن زیرساخت ها آن جا را مکانی برای بازدید از 

حیات وحش و گردشگری کرد.  
 قوچ و میش اوریال، نماد تنوع زیستی خراسان شمالی است و 
در مقایسه با سایر قوچ و میش های کشور از تیپ و ظاهر متمایز 
برخوردار است و به لحاظ نژادی بر سایر نژادها برتری دارد. مردم هم 
رغبت زیادی برای دیدن این حیوانات دارند و برای تماشای آنان به 

پارک پردیسان مراجعه می کنند.  
◄ وضعیت نامناسب حیوانات 

گفـت:  بجنـوردی  زیسـت  محیـط  دوسـت  داران  از  یکـی 
اقدامات حفاظـت محیط زیسـت، تنهـا بـه نگهـداری از وحـوش 
محـدود شـده، اقداماتـی کـه انجـام می شـود تـا حیوانـات تلـف 
نشـوند، ایـن در حالـی اسـت کـه درآمدهـای بسـیاری در ایـن 
پـارک نهفتـه اسـت، می تـوان بـا سـرمایه گذاری، در ایـن مکان، 

هـم اشـتغال زایـی کـرد و هـم درآمد زایـی داشـت.  

بهروز یاوری اظهار داشت: ظاهر حیوانات این پارک، گویای این 
است که رسیدگی ها خوب نیست، گرگ ها و آهوان که من دیدم، 
بسیار الغر و ضعیف هستند، البته گفته می شود که مسووالن برای 

تغذیه این حیوانات با مشکل اعتباری روبه رو هستند.
وی افزود: پیش از این، علوفه هایی در بیرون قفس گذاشته بودند 
و مردم، آن را خریداری کرده و به حیوانات می دادند اما اکنون این 

اقدام انجام نمی شود.  
وی اظهار داشت: استان، باغ وحش ندارد اما پارک پردیسان، با 
ظرفیت های ویژه ای که دارد، می تواند بسیار بهتر از باغ وحش، 

برای مردم جاذبه داشته باشد.
◄ محیط زیست استان اراده ای برای واگذاری ندارد 

مدیرعامـل سـازمان مـردم نهاد دوسـت داران طبیعت سـبز کره 
زمیـن در خراسـان شـمالی در ایـن بـاره گفـت: اداره حفاظـت 
محیـط زیسـت همـواره اعالم داشـته که بـرای تکمیـل پروژه ها 

و نیـز نگهـداری از وحوش بـا کمبود اعتبـار روبه رو اسـت این در 
حالـی اسـت که مـا برای نگهـداری وحوش و مدیریـت این پارک 

اعـالم آمادگـی کـرده و متقاضی شـده ایم.
سـیدحمید کشـمیری اظهار داشـت، این تقاضا بارها اعـالم و به 
اسـتانداری هم منعکس شـده اسـت اما محیط زیسـت، پارک را 

واگـذار نمی کند.
وی خاطرنشان کرد: سال های گذشته، به وحوش در پارک پردیسان 
خوب رسیدگی نشد و این امر سبب ضعیف شدن این گونه ها شد و 
ضعف جسمانی این حیوانات، زمینه ابتالی آنان به بیماری را فراهم 

کرد و حدود ۵۰ راس بر اثر بیماری تلف شدند.
وی افزود: دولت، توان مالی برای مدیریت پارک پردیسان را ندارد و 
البته خوشبختانه رویکرد دولت کاهش تصدی گری و واگذاری امور 
به بخش خصوصی است اما در استان در زمینه واگذاری این پارک 

اراده ای وجود ندارد.  
کشمیری اظهار داشت: در سال های گذشته، بارها برای واگذاری 
این پارک، متقاضی شده ایم، البته متقاضیان دیگری هم در این باره 
اعالم آمادگی کرده اند اما در استان اراده ای برای واگذاری نیست.  

وی افزود: پارک پردیسان قرار بود محلی برای تکثیر حیات وحش 
و مکانی برای آموزش به دانش آموزان و دوست داران حیات وحش 
باشد اما همچنان و با گذشت بیش از یک دهه از آغاز طرح، اجرای 

آن ناتمام مانده و متوقف است.
مدیرعامل سازمان مردم نهاد دوست داران طبیعت سبز کره زمین 
در خراسان شمالی با اشاره به مشکل دریافت سند زمین پارک 
پردیسان گفت: این مشکل قابل حل است، بخش خصوصی با در 
اختیار گرفتن مدیریت این پارک، می تواند پیگیر مسائل مربوط به 

مالکیت زمین باشد.  

◄ انتقاد از پروژه های ناتمام
مدیرکل اسبق حفاظت محیط زیست خراسان شمالی در این باره 
گفت: پارک پردیسان، در این مدت، با استقبال بسیار خوب مردم، 
گردشگران و طبیعت دوستان روبه رو بوده است، البته در صورتی 
که زیرساخت ها فراهم شود، اقبال مردم بیشتر می شود اما پروژه ها 

در این پارک ناتمام مانده است.  
محسـن شـهریاری اظهار داشـت: مجاورت این پارک با بوسـتان 
باباامـان بـر محاسـن آن افـزوده اسـت، امـا ایـن جاذبه بایـد احیا 
بخـش  بـه  آن  واگـذاری  پـارک،  ایـن  نجـات  راه  شـود، تنها 
خصوصـی اسـت، البتـه مزایـا و ظرفیت های بسـیار خوبـی برای 

سـرمایه گذاری در ایـن طـرح وجـود دارد.
وی افزود: اداره کل حفاظت محیط زیست استان توان مالی برای 
اجرای پروژه ها را ندارد از این رو باید به بخش خصوصی واگذار 
شود، قرار بود موزه حیات وحش در این پارک راه اندازی شود اما 
اکنون ناتمام مانده است  سالن آمفی تئاتر هم از دیگر طرح هایی 

بود که قرار بود اجرایی شود اما هنوز به نتیجه نرسیده است.
شـهریاری با اشـاره بـه ایـن کـه شـمار وحـوش پارک پردیسـان 
در سـال های گذشـته به طـور قابـل توجهی کاهش یافته اسـت 
گفـت: یکـی از علت هـا، بیماری بـود که سـبب کاهش جمعیت 
وحـوش شـد، البتـه در سـال های گذشـته، گـوزن هـای زرد از 
پارک پردیسـان منتقل شـدند و  اکنـون دیگر اثـری از این گونه 
در  ایـن پارک نیسـت، بعدها هم چند راس قـوچ و میش از پارک 

خارج و به اسـتان دیگر منتقل شـد.  
وی اظهـار داشـت: ظرفیت پـارک پردیسـان، بـه مراتـب بهتر از 
باغ وحش اسـت، محیط نیمه اسـارت و طبیعی آن سـبب شـده 
تـا جاذبه هـای آن برای مـردم بیشـتر از باغ وحش باشـد اما باید 

زیرسـاخت ها برای حضور مردم فراهم شـود.  
این دوستدار محیط زیست افزود: پارک پردیسان با رویکرد توسعه 
گردشگری و ایجاد موزه طبیعی ایجاد شد و تالش داشتیم تا این 
مکان، محلی برای آشنایی مردم با محیط زیست منطقه و تنوع 
زیستی باشد و اگر کارها خوب انجام می شد، تاثیر و جایگاه خود 
را برای جذب گردشگر و معرفی پتانسیل ها به دست می آورد اما 

اهداف هیچ کدام محقق نشد.
◄ مالکیت زمین هنوز مشکل دارد

مدیر حفاظت محیط زیست شهرستان بجنورد هم در این باره 
گفت: پارک پردیسان در زمینی به وسعت ۵۰ هکتار فنس کشی 
شده است،  البته قرار بود ۳۰۰ هکتار زمین به حفاظت محیط 
هنوز  است،  نشده  محقق  تاکنون  اما  شود  داده  تحویل  زیست 
مالکیت زمین با مشکل روبه رو است، البته با پیگیری های انجام 

شده، تالش داریم تا ۳۰۰ هکتار زمین،  واگذار شود.  
محمـد خالقـی اظهـار داشـت: در ایـن زمینـه رایزنی هـا در حال 
انجـام اسـت، امید مـی رود راه و شهرسـازی اسـتان همـکاری 

مناسـب را داشته باشد.  
وی دربـاره طرح هـای ناتمـام در پـارک پردیسـان اظهار داشـت: 
سـاختمان مـوزه حیات وحش بیـش از ۵۰ درصد پیشـرفت  دارد 
و ادامـه سـرمایه گذاری در آن بـه علـت مشـکالت مالکیت زمین 

متوقف شـده است.
مدیر حفاظت محیط زیست شهرستان بجنورد خاطرنشان کرد: 
اکنون چهار راس آهو، ۲۰ راس مرال، ۴۰ راس قوچ و میش، ۲ 
راس بز، سه قالده گرگ و نیز شماری پرنده شکاری از جمله عقاب 
طالیی، سارگپه و دلیجه در پارک پردیسان نگهداری می شود البته 
بیشتر پرندگان شکاری مصدوم که برای تیمار به ما تحویل داده 
می شوند، پس از تیمار و بهبودی قابلیت رهاسازی داشته و به 

طبیعت باز می گردند.   
وی درباره گالیه ها و نگرانی ها از وضعیت تغذیه وحوش در پارک 
پردیسان گفت: در این زمینه با مشکل کمبود اعتبار روبه رو بوده ایم 
در سال های گذشته بخشی از اعتبارات جاری به خرید علوفه مورد 
نیاز وحوش اختصاص می یافت، در سال ۹۸، وضعیت اختصاص 
اعتبار به خرید علوفه وحوش بهتر شد. پارسال ۶۰۰ میلیون ریال 
اعتبار به خرید علوفه اختصاص یافت البته خیران هم نذرهای خود 
را به این امر اختصاص دادند و وضعیت بهتر شده است.  وی درباره 
واگذاری پارک پردیسان به بخش خصوصی اظهار داشت: اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان آماده واگذاری این پارک به بخش 
خصوصی است در این مدت شماری از متقاضیان هم از محل 
بازدید کرده اند اما اعالم آمادگی ها به همان بازدیدها محدود شده 

و سرمایه گذار مراجعه ای نداشته است.  
پارک  در  سرمایه گذاری  برای  زیادی  گفت: ظرفیت های  خالقی 
پردیسان برای بخش خصوصی وجود دارد اما با این اعتباراتی که 
اختصاص داده می شود، نمی توان طرح را به انجام رساند، بنابراین 

باید بخش خصوصی وارد عرصه شود.  
مدیـر حفاظـت محیـط زیسـت شهرسـتان بجنـورد گفت: البته 
در ایـن میـان، اولویـت ما، شـهرداری بجنـورد اسـت و در صورت 
آمادگـی شـهردای بـرای ورود بـه سـرمایه گـذاری، مـا آمادگـی 
داریـم تـا مدیریـت را بـه این نهـاد واگـذار کنیـم اما شـهرداری 

تاکنون از آن اسـتقبال نکرده اسـت.  
◄ ابهام در مالکیت پارک پردیسان بجنورد و فرار سرمایه ها

مدیرکل سـابق حفاظت محیط زیسـت خراسان شـمالی پیش از 
این، نامشـخص بـودن مالکیت زمین عرصه های پارک پردیسـان 
در بجنورد را سـبب فراری دادن سـرمایه گذاران و بی رغبتی آنان 

بـه سـرمایه گذاری در ایـن پارک عنوان کـرده بود.
سـیداصغر مطهری اظهـار داشـت: از اداره کل منابـع طبیعـی و 
آبخیـزداری اسـتان انتظـار مـی رود در ایـن خصوص اقـدام کرده 

و مالکیـت زمین هـا را مشـخص کنـد.
وی افـزود: محیـط زیسـت اسـتان، ۱۰ سـال پیـش، حـدود ۵۰ 
هکتـار زمیـن پـارک پردیسـان را از راه و شهرسـازی دریافـت و 
نسـبت بـه فنـس کشـی آن اقـدام کـرد امـا همـان زمـان، راه و 
شهرسـازی اعـالم کرد کـه مالکیت این زمین مشـخص نیسـت 

و ایـن واگـذاری محمـل و جایـگاه قانونی نـدارد.
مدیرکل سـابق حفاظت محیط زیسـت خراسـان شـمالی گفت: 
۵۰ هکتـار زمین هم از شـهرداری برای ایجـاد موزه حیات وحش 
خریـداری و وجـه آن پرداخت شـد اما اکنون شـهرداری بجنورد، 

ادعـای مالکیت این زمیـن را دارد.
مطهری تصریح کرد: در آن زمان، فرآیندهای اداری برای خرید 
زمین از شهرداری بجنورد به طور کامل طی نشد و اکنون شهرداری 

بجنورد مدعی مالکیت زمین شده است.
وی گفـت: تـا زمانی که مشـکل مالکیـت این زمین ها مشـخص 
نشـود، محیـط زیسـت حاضـر بـه ادامـه سـرمایه گذاری بـرای 

سـاخت مـوزه حیـات وحش نیسـت.
وی بـا اشـاره به آمادگی محیط زیسـت بـرای واگـذاری مدیریت 
پـارک پردیسـان، در بـاره اعالم آمادگی شـهرداری بجنـورد برای 
مدیریـت پـارک پردیسـان گفـت: شـهرداری به صورت شـفاهی 
بـرای ورود بـه ایـن عرصه اعالم آمادگـی کرده امـا در عمل هنوز 

اتفـاق خاصی نیفتاده اسـت.
مدیرکل سابق حفاظت محیط زیست خراسان شمالی خاطرنشان 
کرد: یکی از سمن های فعال در حوزه زیست محیطی هم خواستار 

مدیریت پارک پردسان شده اما در عمل وارد عرصه نشده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی در این باره مصاحبه 

نکرد و تماس ها برای گفت و گو با وی، بی نتیجه ماند. 
منبع:  ایرنا

خاکسپاری نجف دریابندری 
در  کنار همسرش

نویسـنده  و  مترجـم  دریابنـدری،  نجـف   -- ایرنـا 
اردیبهشـت در سـن  پیشکسـوت کـه روز دوشـنبه، ۱۵ 
نودویـک سـالگی درگذشـت در کنـار همسـرش فهیمـه 

گرفـت. آرام  کـرج  بهشـت سـکینه  در  راسـتکار 

نجف دریابندری )زاده ۱شـهریور ۱۳۰۸ در آبادان( مترجم 
و نویسـنده معاصـر ایرانـی بـود. ترجمـه برخـی از آثـار 
ارنسـت همینگـوی، نظیـر کتـاب وداع با اسـلحه از جمله 
شـاهکارهای او اسـت. سـازمان میـراث فرهنگی ایـران، در 
سـال ۱۳۹۶، آقـای دریابنـدری را به عنـوان گنجینه زنده 

بشـری ثبـت کرد.
خدمـات دریابنـدری بـه زبـان فارسـی تنها به شـکل دادن 
بـه حافظـه جمع بسـیاری از کتابخوانـان در دهه هـای ۴۰، 
۵۰، ۶۰ و بعد از آن ختم نمی شـود؛ بلکه آثار بی شـمار وی 
قابلیت تبدیل شـدن به کتب درسـی در رشته های مختلف 
ترجمـه و نویسـندگی را دارد؛ بـا آن که خـود او هرگز روی 
دانشـگاه ندیـد و معلـم بدون متعلـم بـود و مهم ترین درس 
را از جماعـت جامعـه و تجربیات زیسـته اش گرفـت. وی به 
مناسـبت ترجمه آثـار ادبی آمریکایی جایـزه تورنتون وایلدر 

را از دانشـگاه کلمبیا گرفته  اسـت.

کروناوکشف اسکلِت اشکانی 
ایسـنا - خبرهـای اولیـه از پیدایـی اسـکلت سـربازی 
اشـکانی در روسـتای پاجی در بخش دودانگه شـهر سـاری 
در اسـتان مازندران خبر می داد؛ آن هم وقتی قصد داشـتند 
یکـی از فوت شـدگان کرونـا را در قبرسـتان باالمـزار پاجی 
دفـن کننـد. حـاال بـه جـای دفـن آن مرحـوم، از آن قبـر 
اشـیای دفن شـده و اسـتخوان های دو هزار سـاله را بیرون 

کشیدند.
 بـه نظـر می رسـد شـانس با ایـن اسـکلت تاریخی بـود که 
علی رمضانـی پاجی دانش اموخته تاریـخ در مقطع دکتری، 
مـورخ، پژوهشـگر و عضو هیـات علمی دانشـگاه فرهنگیان 
همـراه با تشـییع شـدگان بود تا آثـار تاریخـی را ببیند و به 

میـراث فرهنگی اطـالع دهد.
سـیف اهلل فرزانـه  مدیـر کل میراث فرهنگی، گردشـگری و 
صنایع دسـتی اسـتان مازنـدران نیز آثار به دسـت آمـده از 
ایـن گـور را شـامل بقایای یک اسـکلت انسـانی، یک ظرف 
سـفالی، یک شمشـیر آهنی و یک قطعه شی آهنی مربوط 
بـه بخشـی از یـک جنگ افـزار می داند و می گویـد: با توجه 
بـه داده های به دسـت آمـده، این گـور باسـتانی  مربوط به 
دوران اشـکانی بـوده و هـم چنیـن بررسـی های بیشـتر در 

خصوص اشـیای کشـف شـده نیز ادامه خواهد داشـت.

بهار سـادات موسویپارک پردیسان بجنورد و طرح های ناتمام
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استخراج بیش از ۱.۵ میلیون تن 
زغال سنگ

 
آمارهای سـازمان توسـعه و نوسـازی معـادن و صنایع 
معدنـی ایـران )ایمیـدرو( گویـای آن اسـت کـه پارسـال 
میـزان اسـتخراج زغـال سـنگ از دو مجموعـه معدنـی 
طبـس و البـرز مرکزی به یک میلیـون و ۵۸۵ هزار و ۵۳۱ 
تـن رسـید کـه بیـش از ۹۲ درصـد آن سـهم طبـس بود.

 توسـعه صنعـت فـوالد بـه روش کـوره بلند)سیسـتمی 
کـه سـهم ۷۵ درصـدی در تولیـد فـوالد جهـان دارد( در 
کشـورمان، وابسـتگی بـه سـوخت زغـال سـنگ دارد کـه 
اکنـون میـزان تولیـد با مصـرف همخوانـی نداشـته و این 

امـر پیامـد واردات بـرای ایـن بخـش را بـه دنبـال دارد.
امـروز بخـش زغال سـنگ کشـور زمینه اشـتغال ۱۷ هزار 
نفـر را فراهـم سـاخته، در حالـی کـه معادن زغال سـنگ 
ظرفیـت جذب بیش از این رقـم را دارد و اجرای طرح های 
توسـعه و نوسـازی معادن در تحقق رشـد اشتغال می تواند 

نقـش مؤثـری ایفا کند.
پیـش از ایـن اعـالم شـد، میـزان تولیـد کنسـانتره زغـال 
سـنگ کشـور سـالیانه بـه رقـم حـدود ۱.۵ میلیـون تـن 
می رسـد، درحالـی کـه نیـاز کنونـی کشـوربه بالـغ بـر 

دو میلیـون تـن رسـیده اسـت.
 در ادامـه ایـن گـزارش گفتنـی اسـت؛ براسـاس اطالعات 
رسـانه ای موجـود ایران بـا ۱.۳ میلیارد تـن ذخیره قطعی 
زغـال سـنگ در رتبـه ۲۲ جهـان واقـع شـده و از لحـاظ 
تولیـد هـم با رقم سـالیانه ۱.۵ میلیون تنـی در جایگاه ۴۱ 

دنیا جـای گرفته اسـت.

تمدید معافیت تحریمی عراق 
برای واردات برق

بـه گـزارش رویترز، مایـک پمپئو وزیـر امور خارجه 
آمریـکا اعـالم کـرد کـه ایـن کشـور معافیـت تحریمـی 
عـراق بـه منظـور ادامـه واردات بـرق از ایـران را بـرای 

۱۲۰ روز دیگـر تمدیـد می کنـد. 

پمپئـو تأکیـد کـرده اسـت کـه ایـن اقـدام بـرای کمک 
بـه دولـت جدیـد عـراق و نخسـت وزیر تـازه منصـوب 
آمریـکا  امـور خارجـه  اسـت.وزارت  ایـن کشـور  شـده 
در بیانیـه ای پـس از گفت وگـو بیـن پمپئـو و مصطفـی 
الکاظمـی نخسـت وزیر جدیـد عـراق اعـالم کـرد:» بـه 
منظـور حمایـت از دولـت جدید عـراق، آمریـکا معافیت 
تحریمـی ۱۲۰ روزه بـرای واردات برق عـراق از ایران در 

نظـر گرفته اسـت.«
براسـاس ایـن گـزارش واشـنگتن این معافیـت تحریمی 
را بـرای واردات بـرق از ایـران کـه بـرای عـراق حیاتـی 
اسـت اجـرا کـرده ، پیـش از ایـن دوره هـا ۹۰ یـا ۱۲۰ 
روزه بوده انـد. امـا مـاه گذشـته همـان زمـان کـه بغداد 
درگیـر تشـکیل دولـت جدید بـود آمریـکا  معافیت ۳۰ 

روزه را در نظـر گرفـت.

اوراق قرضه جدید خزانه داری 
آمــریکــا

بـه گـزارش سی ان بی سـی، خزانـه داری آمریـکا که با 
رشـد بی رویـه بدهی ملی روبه روسـت، اعالم کـرد در نظر 

دارد اوراق قرضه جدید ۲۰ سـاله را منتشـر کند.
خزانـه داری آمریـکا بـه عنـوان بخشـی از تأمیـن اعتبار ۳ 
ماهـه خود قرار اسـت ۲۰ میلیارد دالر از ایـن اوراق جدید 
چـاپ کند و بـه دنبال آن دو ماه بعد هـم ۱۷ میلیارد دالر 

دیگـر از آن را چـاپ کـرده و به فروش برسـاند.
خبـر ایـن تصمیـم ۲ روز بعـد از آن گـزارش می شـود که 
خزانـه داری آمریـکا اعالم کرد در نظـر دارد در ۳ ماهه دوم 
بـرای تأمیـن اعتبـار برنامه نجـات از پاندمـی کرونا کنونی 
۳ تریلیـون دالر قرض خواهـد گرفت.بدهی ملی آمریکا در 

حـال حاضـر به ۲۵ تریلیـون دالر نزدیک می شـود.

مجلـس دهـم در آخریـن روزهای کاری خـود با کلیات 
الیحـه حـذف چهـار صفـر از پـول ملـی موافقـت کـرد. 
»ثبـات در اقتصاد«، »کنترل حجـم نقدینگی«، »انضباط 
»اصالحـات  و  کشـور«  جـاری  هزینه هـای  در  مالـی 
سـاختاری در نظـام پولـی و مالـی« پیش نیازهـای حذف 
صفـر از پول ملی اسـت کـه بارها از سـوی صاحب نظران 
و فعـاالن اقتصـادی به عنـوان پیش نیازهـای حذف صفر 

از پـول ملـی عنوان شـده اسـت.
»الیحـه اصـالح قانـون پولـی و بانکـی کشـور« دوشـنبه 
گذشـته در دسـتور کار جلسـه علنـی مجلـس شـورای 
اسـالمی قـرار داشـت؛ در نهایـت نماینـدگان مجلـس، با 
تصویـب الیحـه اصـالح قانون پولـی و بانکی کشـور مقرر 
کردنـد کـه واحـد پـول ایـران از ریال بـه تومـان )برابر با 

۱۰۰ قـران( تغییـر کند.
قـرار اسـت کـه رونـد تبدیـل واحـد پولـی بـه صـورت 
تدریجـی اجرا شـود؛ بر این اسـاس، در دو سـال ترتیبات 
اجـرای این طرح فراهم شـده و سـه سـال نیـز دوره گذار 
خواهـد بـود کـه در ایـن دوره هـر دو واحد پولـی )ریال و 

تومـان( بـه صـورت همزمان اعتبـار خواهند داشـت.
پیـش از ایـن، عبدالناصـر همتـی رئیـس بانـک مرکـزی 
اعـالم کـرده بـود که رفرم پولی ۴ سـال زمـان خواهد برد 
و توضیـح داده بود که »نزدیک به ۹ میلیارد اسـکناس در 
جریان اسـت و سـاالنه نزدیـک به یک میلیارد اسـکناس 
امحـا می شـود کـه اگـر چهـار صفـر از پـول ملـی حذف 
شـود تعـداد اسـکناس های در جریـان بـه ۲.۲ میلیـارد 
می رسـد؛ یعنـی بـا حـذف چهـار صفـر شـاهد کاهـش 
حجـم اسـکناس و هزینه هـای چـاپ و هـم چنیـن وارد 
شـدن مسـکوکات بـه چرخه پولی کشـور خواهیـم بود.«

ایـن که با اجـرای حذف چهارصفـر تا چه انـدازه می توان 
نتیجـه مثبت گرفت و تاثیر روانـی این تصمیم در تقویت 
ارزش پول ملی کشـور تا چه انـدازه خواهد بود، موضوعی 
اسـت که از سـال گذشـته محل بحث صاحب نظران بوده 
و  بارها تاکید شـده اسـت که جراحی اقتصـاد امری فراتر 
از حـذف چهـار صفر بـوده و راه حل اساسـی برای اقتصاد 
ایـن اسـت که ابتـدا باید نرخ تـورم کاهش یابـد و ثبات و 

آرامـش به اقتصاد برگردانده شـود.
»ثبـات در اقتصاد«، »کنترل حجـم نقدینگی«، »انضباط 
»اصالحـات  و  کشـور«  جـاری  هزینه هـای  در  مالـی 
سـاختاری در نظـام پولـی و مالـی« پیش نیازهـای حذف 
صفـر از پول ملی اسـت کـه بارها از سـوی صاحب نظران 
و فعـاالن اقتصـادی به عنـوان پیش نیازهـای حذف صفر 
از پـول ملـی عنـوان و تاکیـد شـده اسـت کـه انجـام هر 
اقدامـی جـز ایـن مـوارد ضـروری می تواند منجر بـه بروز 

تـورم بیشـتر در اقتصـاد ایران شـود.
بـه بـاور حسـین سـالح ورزی نایـب رئیـس اتـاق ایـران، 
گفت وگـو و کار در مـورد حـذف چهـار صفـر از پول ملی 
در شـرایط حاضـر چیـزی شـبیه تجویز جراحـی زیبایی 
بـرای بیمـار مبتال به سـرطان اسـت. او در همیـن زمینه 
تاکیـد می کنـد: » در کوتاه مـدت ، اثـر حـذف چهار صفر 
از پـول ملـی، بـا گـرد شـدن قیمت ها به سـمت بـاال، اثر 
تورمـی خواهـد بود. امـا درمجمـوع این فعالیـت یک کار 
غیرضـروری و نمایشـی اسـت که هیچ اثـر و ارزش واقعی 

در اقتصاد کشـور نـدارد.«
کیـوان کاشـفی دیگر عضـو هیات رئیسـه اتاق ایـران هم 

بـر ایـن عقیده اسـت که حذف صفـر از پول ملـی اولویت 
اقتصـاد نیسـت و دولـت کارهـای اقتصـادی مهم تـری 
نسـبت بـه حذف صفر از پـول ملی دارد که بایـد به آن ها 
بپردازد تا با مسـاعد شـدن وضعیـت کالن اقتصاد، زمینه 
بـرای اصالحاتـی نظیـر حذف صفـر از پول ملـی نیز مهیا 

شود.
■ حـذف چهـار صفـر از پول ملـی، بـه مثابه پاک 

مسـاله صورت  کردن 
اقتصـاد  امینـی عضـو هیـات علمـی دانشـکده  امـراهلل 
دانشـگاه عالمـه نیـز با بیـان این کـه حذف صفـر از پول 
ملـی بـرای کشـورهایی اسـت کـه انضبـاط مالـی و پولی 
ندارنـد، تاکید می کنـد که اولویـت اول دولت باید کاهش 
تـورم و ایجـاد ثبـات در اقتصادی باشـد کـه در طول ۴۰ 
سـال گذشـته بارها به دلیل تصمیم های غیر کارشناسـی 

دولـت ضربـه دیده اسـت.
او می گویـد: »اگـر رونـد تغییرات نـرخ ارز را از بعد انقالب 
در نظـر بگیریـم و آن را بـا امروز مقایسـه کنیم، نـرخ ارز 
۱۴۰۰ برابـر شـده اسـت،واین عامـل مهمـی اسـت کـه 
منجـر بـه کاهـش ارزش پـول ملی شـده و عمدتـا هم به 
دلیـل بی کفایتـی دولت ها بوده اسـت. به طـوری که االن 
کار بـه جایی رسـیده کـه دولت راهـکاری جز حذف صفر 
نمـی بینـد، امـا این که چقـدر این اقـدام کارسـاز خواهد 
بـود، موضوعـی اسـت کـه با توجـه به شـرایط فعلـی، به 
عقیـده مـن، پـاک کـردن صـورت مسـاله اسـت و از نظر 

روانـی تاثیـر چندانی در بلنـد مدت نخواهد داشـت.«
او توضیـح می دهـد: »این کـه در حـرف و در حین خرید 
۱۴۰۰۰ هـزار تومـان بشـود ۱۴ تومـان تغییـر در نـوع 

پرداخـت و یـا درآمـد مـردم ایجـاد نخواهـد کرد.
از آن مهمتـر؛ در کل متغیرهـای واقعـی اقتصاد تاثیری 
نخواهـد داشـت کـه بخواهیـم فکـر کنیـم بـا ایـن کار 
تـورم کاهـش پیـدا خواهـد کـرد یـا ارزش پـول ملـی 

مـی رود.« باالتر 
امینـی تاکیـد می کنـد: »دولـت در شـرایط فعلـی بایـد 
برنامـه و تمرکـز خـود را در حـوزه سیاسـت های پولـی 
متمرکـز کنـد و هدف را رشـد واقعی و پایـدار تولید قرار 
دهـد. در ایـن زمینـه، یکـی از کارهایـی کـه بایـد مورد 

توجـه قـرار گیرد، رونـق صادرات اسـت؛ وقتـی صادرات 
افزایـش یابـد ارز خودبه خـود وارد کشـور می شـود.«

■ الزامات حذف صفر از پول ملی
حـذف صفـر از پول ملی کشـورها نخسـتین بـار پس از 
پایـان جنگ جهانـی دوم و تورم آلمان غربی تجربه شـد. 
پـس از آن بـه ویـژه از دهـه ۶۰ و ۷۰ میـالدی بـه ایـن 
طـرف، ایـن سیاسـت در کشـورهای مختلـف کـه اکثراً 
کشـورهای در حال توسـعه بودند به اجرا درآمده اسـت.
می دهـد  نشـان  موفـق  کشـورهای  تاریخچـه  بررسـی 
کـه کشـورهای موفـق قبـل از حـذف صفـر دسـت بـه 
اصالحـات اقتصـادی زده و بـه ثبـات رسـیده اند ولـی 
کشـورهای ناموفـق قبـل از اجرای این طـرح، اصالحاتی 
دوبـاره  بازگشـت  بـرای  عاملـی  خـود  کـه  نداشـته اند 

صفرهـا شـده اسـت.
هیـات  عضـو  مسـتوفی  فریـال  رابطـه،  همیـن  در 
نماینـدگان اتـاق ایـران بـا اشـاره بـه موفقیـت آلمـان و 
ترکیـه در حـذف صفـر از پول ملـی، علـت موفقیت این 
کشـورها را درایـن امر دانسـته که اولویت خـود را حذف 
صفـر قـرار نداده اند، بلکـه اول اصالحات اقتصـادی انجام 
داده و بعـد صفرهـا را حـذف کرده انـد. او در مقابـل از 
کشـور برزیل صحبـت می کند کـه در دوره های مختلف 
زمانـی، ۱۹ صفـر از پـول ملـی خـود حـذف کـرده ، ولی 

هـر بـار در ایـن راه شکسـت خورده اسـت.
رضـا پدیـدار دیگـر عضـو هیـات نماینـدگان اتـاق ایران 
اجرایـی شـدن  از  پیـش  کـه  پیشـنهاد می دهـد  هـم 
حـذف صفـر از پـول ملـی، ارزش اقتصـادی پـول ملی با 
ارزش انتفاعـی کاال و خدمـات توسـط عرضه کنندگان و 
تقاضاکننـدگان در یـک سـبد تطبیقـی قرارداده شـود و 
سـپس آن تطبیـق در بـازار ملی، منطقـه و جهانی مورد 

مقایسـه قـرار گیرد.
او تاکیـد می کنـد کـه ابتـدا الزم اسـت بـه فونداسـیون 
مثـل  اقتصـادی  فونداسـیون  شـود،  توجـه  اقتصـادی 
فونداسـیون سـاختمان اسـت و اگـر آسـیب دیده باشـد 
بایـد بـرای آن چاره ای اساسـی اندیشـید، البتـه در یک 
نظرسـنجی ملـی و نه مانندامروزکه شـتاب زده از سـوی 
بانـک مرکزی و شـورای پـول و اعتبار صـورت می گیرد.

فرهـاد دژپسـند وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی روز 
چهارشـنبه در حاشـیه جلسـه هیـات دولـت درجمـع 
خبرنـگاران گفـت: یـک تحـول اساسـی -- هـم بـرای 
دارنـدگان سـهام عدالـت و هـم بـرای بـازار سـرمایه، با 
ابالغیـه مقـام معظـم رهبـری صـورت گرفـت وایشـان  
بـا درخواسـت ریاسـت جمهـوری بـرای آزاد سـازی این 
اسـاس  برایـن  داد:  ادامـه  کردنـد.وی  موافقـت  سـهام 
دارنـدگان سـهام عدالت می توانند براسـاس ضوابطی که 
بـه تصویـب شـورای عالی بـورس خواهد رسـید سـهام 

خـود را مدیریـت کننـد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: البته در شـرایطی  
کـه برخـی دارندگان سـهام عدالـت وضعیـت اقتصادی 
مناسـبی بـه خاطر آثـار اقتصـادی بیماری کرونـا ندارند 

و ایـن موضـوع وضعیـت متفاوتـی بـرای آن هـا ایجـاد 
کـرده بـا ایـن کار می تواننـد بـه درسـتی سـهامی را که 
در اختیـار دارنـد مدیریـت کننـد و با دسـتورالعملی که 

بـه زودی تدویـن خواهد شـد، برخی از سـهام خود را به 
فروش برسـانند.

دژپسـند گفـت: توصیه مـن این اسـت که تـا می توانند 
ایـن سـهام را خـود مدیریـت کـرده و از فـروش آن بـه 

صـورت فـوری و شـتاب زده خـودداری کنند.
وی ادامـه داد: دارنـدگان سـهام عدالـت بـه ایـن نکتـه 
افـراد  تعـدادی  اسـت  االن ممکـن  توجـه کننـد کـه 
سـود جـو بـرای خریـد ایـن سـهام وارد میدان شـوند و 
از اطالعاتـی کـه هنـوز کامل نشـده درباره ارزش سـهام 
سـوء اسـتفاده کننـد و قیمتی بسـیار پایین تـر از ارزش 
واقعی سـهام نسـبت به خریـد این اوراق اقـدام کنند که 
خطـر ناک اسـت و بایددارندگان سـهام دقـت کنند زیرا 

این سـهام ارزشـمند اسـت.

ثبات در اقتصاد،
 پیش نیاز حذف ۴صفـر از پول ملی

گـودرزی علیرضـا 

دارندگان سـهام عدالت از فروش شتاب  زده خودداری کنند
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ــهر ــه ش کاف
ــانه ها ــات و رس حمید مزرعهتبلیغ

ــاهی ــا علمش بیســتمغالمرض بخــش 

د ر بخش یازدهم تـراژد ی  د ربـاره ی  کامـو  اصلـی  نظـری  تأمـالت 
بـاب آینـد ه ی تـراژد ی آمد ه اسـت، د رسـگفتاری که د ر 
مـکان مناسـب آن، یعنـی آتـن و د ر سـال ۱۹۵۵ ایـراد 
شـد. چیـزی کـه این تأمـالت را بـه طور خاصـی جالب 
توجـه می کنـد آن اسـت که کامـو، عالوه بـر آن که هم 
فیلسـوف بـود و هـم رمـان نویـس، مـرد تئاتر نیـز بود. 
کارگـرد ان، بازیگـر و نمایشـنامه نویـس، او بـه اهمیـت 
بالقـوه ی تئاتـر واقـف بـود، او د ر پیشـگفتار مجموعـه ی 
چهار فقره از نمایشـنامه هایش نوشـت: تئاتـر یک بازی 

نیسـت، ایـن عقیـد ه من اسـت.
بد یـن ترتیب، د رباب آینـد ه ی تـراژد ی، نمایانگر تأمالت 
نظـری فیلسـوفی اسـت کـه عـالوه بـر فیلسـوف بـودن 
نمایشـنامه نویسـی حرفه ای بود، نمایشـنامه نویسی که 

آثـارش تا حد مشـخصی متاثـر از نظریه هسـتند.
کامـو د ر ایـن مقالـه تـالش د ارد بـه ایـن پرسـش پاسـخ 
د هـد کـه آیا تـراژد ی مـد رن ممکـن اسـت؟ از آن جا که 
او معتقـد اسـت دیر زمانی اسـت که هیچ تـراژد ی بزرگی 
وجـود ند اشـته اسـت، امـا هم چنیـن بـاور دارد کـه این 
مهـم نـه تنهـا ممکن اسـت بلکـه د ر عصر حاضـر به طور 
جـد مـورد نیـاز اسـت، او نیـز خویشـاوند ی خاصـی بـا 
آرزوی واگنـر، نیچـه و هاید گر د ارد. او نیـز مانند این افراد 
د ربـاور بـه زایـش مجد د تـراژد ی مـد رن، نخسـت باید به 
این پرسـش بنیادی تر پاسـخ دهد که اساسـا چه چیزی 

باعـث می شـود یـک د رام، تراژد ی باشـد.
کامـو تأمـالت خویش را بـا این مالحظه شـروع می کند 
کـه تنهـا د و  د وره ی بـزرگ تراژد ی وجود د اشـته اسـت، 
کـه هـر کـد ام شـان حـد ود یک سـد ه طـول کشـید ند، 
قـرن پنجم پیـش از میالد یونـان، یعنی از آیسـخولوس 
تـا اوریپیـد س و رنسـانس اروپایـی، یعنـی د وره ای کـه 
بـا شکسـپیر آغـاز می شـود و بـه کالـد رون د ر اسـپانیا و 

راسـین د ر فرانسـه ختـم می شـود. او مالحظـه می کنـد 
کـه شـاخصه ی هـر دوی ایـن دوران هـا یک گذر اسـت، 
گـذری از فرم هـای تفکـر کیهانـی کـه بـه انگاره هـای 
الوهیـت و تقـدس آغشـته بـود، بـه فرم هایـی کـه ملهم 
از مفاهیـم فـرد ی و عقالنـی اسـت. او ادامـه می د هد که 
هـر د وره: آثـار از تـراژد ی آیینـی و مراسـم تقریبا د ینی 
بـه تـراژد ی روان شـناختی حرکـت مـی کنـد و د ر هـر 
د وره پیـروزی نهایـی عقل فـرد ی ، د ر قـرن چهارم پیش 
از میـالد یونـان و د ر قرن هجد هم اروپـای غربی، موجب 

می شـود کـه اد بیـات تـراژد ی بـرای قرن ها بخشـکد.
می گیـرد.  نتیجـه  د و  تاریخـی  مالحظـات  ایـن  از  او 
نخسـت، تـراژد ی اصیـل، ایـن نادرترین گل هـا، فقط در 
دوران هـای تزلـزل فرهنگـی وقـوع می یابـد و بـا تحولی 
هـم زمـان می شـود کـه انسـان، آگاهانـه یـا ناآگاهانـه، 
خـودش را از فـرم کهـن تمـد ن می رهانـد و د ر می یابـد 
کـه از آن خـالص شـد ه اسـت بـی آن کـه هنـوز فـرم 

تـازه ای را بنا نهاد ه باشـد که او را خرسـند کنـد. د وم، از 
آن جایـی کـه مـا د ر سـال ۱۹۵۵، خود مـان را در حالت 
پژمرد گـی  بـرای  شـرایط  می یابیـم،  فرهنگـی  تزلـزل 
د رونـی مهیاسـت تـا بـا همراهی تزلـزل فرهنگـی، بیان 
تراژیـک بیابـد. از ایـن بـه بعـد بایـد بپرسـیم کـه د قیقا 
چـرا چنیـن اسـت کـه کامـو، یـک د هـه پـس از پایـان 
جنـگ جهانـی د وم، معتقـد مـی شـود کـه غـرب بـر 

نقطـه ی حسـاس هگلـی د ر تاریـخ جهـان قـرار د ارد.
ایـن مالحظـات متفکرانـه بـر شـرایطی کـه به تـراژد ی 
مجـال بـروز می د هنـد بـه صـورت روایتـی از سرشـت 
تـراژدی د ر می  آینـد کـه بـه انحـای مختلفـی طنیـن 
روایـت هـگل را د ر خـود د ارد. کامـو از خـود می پرسـد 
کـه تفـاوت میان تـراژد ی، از یک سـو و ملـود رام و د رام، 

از سـوی د یگـر، چیسـت؟ 
او د ر  می یابـد که تفاوت آن اسـت کـه د ر د رام و ملود رام 
یـک نیـرو مشـروع اسـت و نیـروی د یگـر نامشـروع، در 
بـا  نیروهایـی کـه در تعـارض  تـراژد ی  حالـی کـه د ر 
یکد یگـر قـرار می گیرنـد، به یکسـان مشـروع هسـتند و 

بـه یکسـان ناموجه.
بنابـر ایـن، د رام و ملـود رام سـاد ه د النه انـد، د ر حالـی 
کـه تـراژد ی د و پهلوسـت. آنتیگونـه حـق د ارد امـا کار 
کرئـون ناحق نیسـت. هر کد ام شـان هـم عاد ل اند و هم 
ناعـادل، بـه همیـن د لیـل اسـت کـه همسـرایان یونانی 
عمومـا حـزم و احتیـاط را توصیـه می کننـد. چـرا کـه 
همسـرایان مـی داننـد که هر کسـی تا حـد معینی حق 
د ارد و ایـن کـه شـخصی به موجب کـوری یـا انفعال، پا 
را از ایـن حـد فراتـر می گذارد. اگـر بر میـل اش در دفاع 
از حقـی کـه فکـر می کنـد بـه تنهایـی واجد آن اسـت، 

اصرار بـورزد، رهسـپار فاجعه اسـت.
)اد امه د ارد(

فلسفه و تراژدی ) آلبر کامو ۲ (

لحظاتی با شعر به انتخاب نیما موسوی

"پروین اعتصامی"

بی روی دوست، دوش شب ما سحر نداشت
سوز و گداز شمع و من و دل اثر نداشت

مهر بلند، چهره ز خاور نمی نمود
ماه از حصار چرخ، سر باختر نداشت
آمد طبیب بر سر بیمار خویش، لیک

فرصت گذشته بود و مداوا ثمر نداشت
دانی که نوشداروی سهراب کی رسید

آنگه که او ز کالبدی بیشتر نداشت
دی، بلبلی گلی ز قفس دید و جانفشاند

بار دگر امید رهائی مگر نداشت
بال و پری نزد چو بدام اندر اوفتاد

این صید تیره روز مگر بال و پر نداشت
پروانه جز به شوق در آتش نمی گداخت
می دید شعله در سر و پروای سر نداشت

بشنو ز من، که ناخلف افتاد آن پسر
کز جهل و عجب، گوش به پند پدر نداشت

خرمن نکرده توده کسی موسم درو
در مزرعی که وقت عمل برزگر نداشت
من اشک خویش را چو گهر پرورانده ام

دریای دیده تا که نگوئی گهر نداشت

"شیخ بهایی"
ای خاک درت سرمه ی ارباب بصارت

در تأدیت مدح تو خم، پشت عبارت
گرد قدم زائرت، از غایت رفعت
بر فرق فریدون ننشیند ز حقارت

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

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

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

"عطارنیشابوری"
ای به عالم کرده پیدا راز پنهان مرا

من کیم کز چون تویی بویی رسد جان مرا
جان و دل پر درد دارم هم تو در من می نگر

چون تو پیدا کرده ای این راز پنهان مرا

ز آرزوی روی تو در خون گرفتم روی از آنک
نیست جز روی تو درمان چشم گریان مرا

گرچه از سرپای کردم چون قلم در راه عشق
پا و سر پیدا نیامد این بیابان مرا

گر امید وصل تو در پی نباشد رهبرم
تا ابد ره درکشد وادی هجران مرا

چون تو می دانی که درمان من سرگشته چیست
دردم از حد شد چه می سازی تو درمان مرا

جان عطار از پریشانی است همچون زلف تو
جمع کن بر روی خود جان پریشان مرا

"خسروگلسرخی"
رهروان خسته را احساس خواهم داد

ماه های دیگری در آسمان کهنه خواهم کاشت
نورهای تازه ای در چشم های مات خواهم ریخت

لحظه ها را در دو دستم جای خواهم داد
ِسهره ها را از قفس پرواز خواهم داد

چشم ها را باز خواهم کرد ...
***

خواب ها را در حقیقت روح خواهم داد
دیده ها را از پس ِ ظلمت به سوی ماه خواهم خواند

نغمه ها را در زبان چشم خواهم کاشت .
گوش ها را باز خواهم کرد ...

***
آفتاب دیگری در آسمان ِ لحظه خواهم کاشت

لحظه ها را در دو دستم جای خواهم داد
سوی خورشیدی دگر پرواز خواهم کرد ...

"فریدون مشیری"
چندین هزار قرن

از سر گذشت عالم و آدم است
وین کهنه آسیای گران سنگ است

بی اعتنا به ناله قربانیان خویش
آسوده گشته است

در طول قرن ها
فریاد دردناک اسیران خسته جان

بر می شد از زمین
شاید که از دریچه زرین آفتاب

یا از میان غرفه سیمین ماهتاب
آید به روی سری

اما هرگز نشد گشوده از این آسمان دری

در پیش چشم خسته زندانیان خاک
غیر از غبار آبی این آسمان نبود

در پشت این غبار
جز ظلمت و سکوت فضا و زمان نبود

زندان زندگانی انسان دری نداشت
هر در که ره به سوی خدا داشت

بسته بود
تنها دری که راه به دهلیز مرگ داشت

همواره باز بود
دروازه بان پیر در آن جا نشسته بود

در پیش پای او
ــ در آن سیاه چال ــ

پرها گسسته بود و قفس ها شکسته بود
امروز این اسیر

انسان رنجدیده و محکوم قرن ها
از ژرف این غبار

تا اوج آسمان خدا پر گشوده است
انگشت بر دریچه خورشید سوده است
تاج از سر فضا و زمان در ربوده است
تا او کند دری به جهان های دیگری

"رضی الدین آرتیمانی"
زهی طروات حسن و کمال نور و صفا

که از جمال تو بیناست چشم نابینا
کدام خوب علم گشت در جهان به وفا

تو از مقوله خوبان عالمی حاشا
بهار عشق دل از دیده مبتال گردید

هر آن وفا که توبینی بالست بر سر ما
زدوده اند حریفان ز دل غم کم و بیش

بریده اند زبان غازیان ز چون و چرا
اگر تو مرد رهی در طریق عشق رضی
َرهی ز میکده نزدیک تر مدان به خدا

}بودجـه بنـدی تبلیغـات را بیاموزیـد تـا با جیب 
خالـی و تبلیغـات بدون مخاطب رو به رو نشـوید{

در قسـمت قبـل بـه  ارایه شـرحی در زمینه کمپین 
تبلیغاتـی پرداختیـم  در ایـن قسـمت اشـاره وار به طرح  
نکاتـی در بـاره  اهمیـت بودجـه بنـدی  در کمپیـن های 

می پردازیم: تبلیغاتـی 
بودجه بنـدی تبلیغـات و چگونگی تعییـن و تصمیم گیری 
در خصـوص ایـن موضـوع، در بسـیاری از مواقـع بـا ابهام 
افزایـش  بـرای  بـه  یقیـن  و مشـکل روبـه رو می گـردد. 
فـروش و گرفتـن سـهم بیشـتری از بـازار، نیاز بـه تبلیغ 
وجـود دارد؛ امـا این کـه بـه چـه میـزان باید بـرای تبلیغ 
هزینه شـود، پرسش همیشـگی صاحبان کاالست. گاهی 
مشـاهده می شـود هزینـه ای کـه بـه تبلیـغ تخصیـص 
می یابـد، در مـوارد بسـیاری بـا انتظـارات صاحبـان کاال 
همخوانـی ندارد.همیشـه در زمـان اجـرا و یـا در پایـان 
آن ،کـم  وبیـش افـرادی معتقدنـد کـه بخشـی از بودجه 
بنـدی تبلیغـات در نظـر گرفته شـده، بـه هدررفتـه؛ زیرا 
در  شـود.  محاسـبه  دقیق تـر  می توانسـته  بودجـه  ایـن 
ایـن میـان، هزینه کـردن زیاد بـرای تبلیـغ، افراط گرایی 
محسـوب شـده و باعـث  خسـتگی  مخاطـب می شـود و 
کـم هزینـه کـردن بـرای تبلیغات نیـز به کاهـش فروش 
و دیـده نشـدن محصـول می انجامـد؛ بنابرایـن، بـرآورد 
صحیـح بودجـه بنـدی تبلیغـات کمک می کند تـا هزینه 

تبلیـغ بـا نتیجـه آن همخوانی داشـته باشـد.
نکتـه دیگـری کـه بایـد در تأمیـن بودجه هـای تبلیغـات 
بـدان اشـاره کرد، تجـارب و مقدورات صاحبان کاالسـت. 
ایـن مـورد نیـز از عواملی اسـت کـه در تخصیـص بودجه 
صحیـح تأثیـر بـه سـزایی دارد؛ زیـرا صاحبـان کاال خود 
به خوبـی از وضعیـت بـازار و کـم و کیـف تمامی مسـائل 
تجـاری  دانـش  به  کارگیـری  باخبرنـد.  آن  حاشـیه ای 
و تجـارب صاحبـان کاال، ایـن مزیـت را هـم دارد کـه 
می توانـد در سـال های بعـد نیـز بـرای موضـوع تعییـن 

بودجـه مورداسـتفاده قـرار گیـرد.

هـر شـیوه ای که بـرای تخصیـص بودجه بنـدی تبلیغات 
در نظـر گرفتـه شـود؛ دارای نـکات مثبت و منفی اسـت؛ 
بـه عبارتـی روشـن تر، می تـوان گفـت کـه هیـچ روشـی 
به طـور کامـل عمل نمی کند؛ زیـرا تبلیغ، خـود نیز متأثر 
از عوامـل دیگری اسـت، عملکرد یکپارچـه این مجموعه، 
بـرای کسـب موفقیـت الزامی اسـت. نگرشـی اجمالی به 
شـیوه های کالسـیک تخصیـص بودجـه تبلیغاتـی که در 
حـال حاضـر در اشـکال مختلـف بـه اجـرا در می آینـد، 
می توانـد به صـورت یـک الگـوی کلـی، مـورد مطالعـه و 
بررسـی قرار گیرنـد. روش های کالسـیک تعییـن بودجه 
تبلیغاتـی خـود به  نوعـی از تلفیـق چند پارامتر تشـکیل 
شـده اند کـه درمجمـوع سـه طریقـه اصلـی را پیـش رو 
می گذارنـد، هزینـه تبلیغات بر اسـاس درصـدی از فروش 
یـا درصـدی از سـود، هزینه تبلیغات بر اسـاس قسـمتی 
از فـروش هـر واحـد محصول، هزینـه تبلیغات بر اسـاس 

موضـوع واقعیـت و وظیفه
ادامه دارد...
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جواب شماره قبل

}جسارت نباشـه...فقط برای انبساط خاطر شما!{

شماره 124 --- جدول و سودوکو ---

عـد ه ای از حکیمـی پرسـید ند: ای حکیـم تو را چه شـد ه 
کـه سـال هاسـت در این کنـج عزلـت گزیـد ه ای؟ آیا به 

خود نگـری و ژرف اند یشـی می پـرد ازی ؟

حکیـم فرمودنـد: خیـر جلبک هـا! وای فـای هـک کرد م، 
فقـط همیـن کنـج آنتـن می د هد... 

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

بدبخت تـر از اونـی کـه هیچ کس افطـار د عوتش نمی کنه 
...
.
.

اونیـه که تـو یه روز د و جـا افطار د عوت می شـه و یکیش 
رو نمی تونـه بره... 

.
 .

البتـه، حـاال که کسـی جرات نمیکنه کسـی رو بـه افطار 
د عـوت کنه!!

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

د اییـم یه د یپلم خرید ه، بعد تو ۴۰سـالگی رفته د انشـگاه 
کاربرد ی، علمی 

.

.

.
اونوقـت، زنـش روز دانشـجو بـراش نوشـته؛ مرسـی کـه 
نقـاط تاریـک وطنـو بـا فانـوس علـم روشـن می کنـی!!!

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

لذتـی کـه در برداشـتن صابـون و دمپایـی و شـامپو و 
خمیـر دنـدون از هتـل تـو روز آخـر سـفر هسـت 

.

.
تو هیچی نیست !

.

.
المصب آدم فکر می کنه خرج سفرش دراومده!!!

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

میگـم؛ شـما کـه تحصیـل کـرده ایـدو بیشـترتون االن 
لیسـانس داریـد، ازتـون میپرسـم،جواب بدیـد 

.

.

.

اگـه تاریـخ انقضـای سـم تمـوم بشـه، بـه نظرتون سـالم 
میشـه یا سـّمی تـر؟!! 

اومـد گفـت؛  مامانـم  بـودم،  ناراحـت  مـن  دفعـه  یـک 
ناراحتـی؟

.
 گفتم؛ بله

.
 گفت؛ ناراحت نباش و رفت. 

.

.
کمر مشاوره های دنیا جهت رفع افسرد گی شکست!!!

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

د یـروز تـو بارون د اشـتم ۱۳۰ تا میرفتم تـو اتوبان، پنج تا 
رعد و برق د قیقا د اشـت میخورد به ماشـینم

.

.

.

رعـد و بـرق شیشـم فهمید م پنـج تای قبلی هـم دوربین 
بود ه عکـس گرفته...

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

خدایا نه پول میدی نه شانس
.
.

یهو بیا این خوش تیپـی و جذابیتمونم بگیر، راحتمون کن 
دیگه

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

تقدیم به خانم هایی که سرشوهرشان غرمی زنند:
.

تحقیقات علمی نشان می دهد؛
.

سکوت  شوهرانشون  با  اختالف  موقع  د ر   که  خانم هایـی 
دچار  دیگر  خانوم هـای  برابر  چهار  می کننـد،  اختیار 
بیماری هـای قلبـی و سـکته می شـوند و همیشه آن هایی 

ترند. مـی زنند سالم  غر  بیشتر  که 
.

پس، تا می تـوانید غر بزنید، بـه خصـوص موقـع پخـش 
جام جهانـی... بازی هـای 

.
سالمتی شما مهمتره!

.
تـا می توانیـد ایـن پیـام مهـم را بـرای خانم هـای د یگـر 

ارسـال کنیـد، ثـواب د اره بـه خـد ا!!
وقتـی مـی بینـم یـک آرایشـگر بـه خاطـر آرایـش یـک 

عـروس،
.
.
.
.

پنـج میلیـون پـول می گیرد بـه این نتیجه می رسـم که 
واقعـا مرگ بـر علم. مرگ بـر دانش. مرگ بـر انتگرال!!

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

رفتم تو لباس فروشـی داشـتم قیمت ها رو می پرسـیدم. 
بعِد نیم سـاعت پرسـید؛ شما بازرسی؟

.
گفتم؛ نه، اومد م ُخنک شم . اند اختنم بیرون!

.
آقا...، صد اقت هیچ وقت جواب نمی د ه!

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

زن بایـد کلـه سـحر آقاشـونو بـه زور از رختخواب بکشـه 
بیرون ، ببره دسـت و صورتشـو بشـوره ،بیارتش تو آشـپز 

خونـه ،بعد بهـش بگه:
.
.

عشقم ظرفای دیشب هنوز مونده ،
.

اول اینا رو بشور بعد برو سرکار!!!

افقی:
۱- رمانـی از د یوید هربـرت الرنـس ۲- معـراج مومـن- امنیـت- آشـفته ۳- د ر د  و ناراحتـی- شـفابخش کمیـاب- د شـمنی- د سـت نخورد ه ۴- وسـط- محمولـه- د رخت اعد ام- پـول ژاپن ۵- علـم ود انـش- از اقوام اصیل- قلعـه ای تاریخی 
د رایـالم ۶- روایـت کننـد ه- کشـور آسـیایی- پیامبـر شـرقی ۷- گسـترد نی- عالمت  تعجب- از حبوبات ۸- تلخ عرب- طبیعت و سرشـت- شـاعر نوپـرد از- جای پـا ۹- ازگلهای زیبا- ضمیر وزنی- از ارتفاعات سـرپل ذهاب۱۰- همنشـین 
نغمـه- آتشـگیره ۱۱- زخمـی بـر بـد ن- هنرانگلیسـی- درخـت آزاد ه ۱۲- آزاد ه کربـال- گروه ورزشـی- گوسـفند زاد ه- حیـوان با وفا ۱۳- فرش- سـگ گزند ه- سـخاوتمند- امر به آمـد ن می کنـد ۱۴- آرزوانه- براد ر حضرت موسـی- اقبال 

۱۵-  اثـری اثـری از محمد علی سـپانلو
عمودی:

۱- اثری از آلن پیتون ۲- د رس نوشـتنی- بهانه- اثر امیل زوال ۳- ماد ر وطن- آفتاب- سـازمان جهنمی آمریکا- گشـود ه ۴- سـد ی د ر کشـورمان  
برشـته- مـرد ه- عالمـت مفعولـی ۵- فریاد  عد الت- عد د ترتیبی- عضو تنفسـی ۶- قاضی ورزشـی- پردـه د اری خانه کعبه- زبرد سـت ۷- خمیازه  
جمع ماد ه- ازخد ایان باسـتان- همنشـین برهمن د ر کلیله ود منه ۸- بوی ماند گی- آشـکار- بارید ن- شـهری د ر فرانسـه ۹-خروس- روزگذشـته  
شـهری دیگـر د ر فرانسـه- فلز رخسـار ۱۰- جوانمرد- شـهر خوزسـتان- خانم ۱۱- مـرد م قرآنی- عالمت ماضی اسـتمراری- خنـک ۱۲- مرتجع 
پالسـتیکی- ناپـد ری- محـل کارکارمنـد- شـکاف ۱۳- زینـت- مظهرنرمـی- نوعی خـود رو- نوعی اند ازه د سـتی ۱۴- وسـیله اضافی- شـهری د ر 

اسـتان فارس ۱۵- ضـرب المثلی د ربـاره افراد تنبل
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۱
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مرگ دردناک پسر جوان 
هنگام زورگیری 

وقـوع  از  گلشـهرکرج  کالنتـری  پلیـس  مأمـوران 
حاد ثـه ای د ر ایـن منطقـه با خبر شـد ه و پـس از حضور 
د ر محـل با جسـد غرق د ر خون پسـر ۲۱ سـاله ای کنار 

شـد ند. روبه رو  خیابـان 
 د ر نخسـتین تحقیقـات مشـخص شـد ایـن پسـر و د و 
همد سـتش بـا خـود روی پرایـد د ر حـال پرسـه زنـی 
بودنـد کـه بـا د یـد ن د ختـر جوانـی کـه گوشـی گـران 
قیمتـی د ر د سـت د اشـت بـه قصـد سـرقت از خـود رو 
پیـاد ه شـد ند و بـه طرف ایـن د ختـر رفتند. امـا یکی از 
سـارقان هنـگام قاپیـد ن  گوشـی پایـش لیز خـورد ه و با 
سـر وارد د ر شیشـه ای یک خانه شـد ه اسـت د ر اثر این 
حاد ثـه خرد ه هـای شیشـه وارد گرد ن پسـر جوان شـد ه 

و مـرگ وی را رقـم زد ه اسـت.

دختر فراری مخفی شده بود!
 

کالنتـری  بـه  سراسـیمه  جـوان  شـوهری  و  زن 
مراجعـه کرد نـد و عنـوان کرد نـد کـه د ختـر ۹ سـاله 

اسـت.  مفقـود شـد ه  روز گذشـته  از ظهـر  شـان 
بـا تشـکیل پرونـد ه د ر ایـن رابطـه، پد ر و مـاد ر د خترک 
از کالنتـری خـارج شـد ند اما آن هـا د ر مقابـل کالنتری 
د ختـر خـود را د اخـل خـود روی سـواری پرایـد سـفید 
رنگـی د ید نـد. د ر ایـن لحظـه زن و مـرد ی جـوان بهاره 
کوچولـو و د ختـر د یگـری را از خـود رو پیـاد ه کرد نـد. 
آن هـا اظهـار د اشـتند که بهاره و د خترشـان همکالسـی 
هسـتند و ایـن بچه از د یـروز ظهر د اخل کمد منزلشـان 

مخفی شـد ه اسـت.
بابـا  گفـت:  کالنتـری  مشـاوره  کارشـناس  بـه  بهـاره 
د اد اش  کـه  روزی  از  و  ند ارنـد  د وسـت  مـرا  مامانـم  و 
کوچولویـم بـه د نیـا آمـد ه اسـت فقـط بـرای او چیـزی 

می زننـد.  کتـک  همیشـه  مـرا  و  می خرنـد 
پـد ر و مـاد ر بهـاره نیز اظهـار داشـتند متأسـفانه از ۱۴ 
مـاه قبـل کـه صاحـب فرزنـد د یگـری شـد ه اند از د ختر 
خـود غافـل ماند ه انـد و متوجـه علـت بهانـه جویی هـا و 

ناسـازگاری بهـاره نبـود ه اند.

تـفـریـــح زنــــگ 
خدیجه فدایی زاده
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تکه ای از من نیم نگاه
تکه ای از زمین

مریم سادات موسوی
بخش ششم

همـه مـا بـرای رفتن به د بیرسـتان حضـرت زهرا)س( 
تـالش فـراوان کرد یـم، مد رسـه کامـال د ولتـی زهـرا د ر 

تقاطـع میـرزای شـیرازی و مطهری. 
مـا با سـبیل های پرپشـتمان، ابروهایی که به وجود شـان 
بـرای د انش آمـوز بهتری بود ن ایمان د اشـتیم و معد ل های 

بـاالی امتحـان نهایی د ر صف ایسـتاد ه بود یم. 
پروند ه هـای راهنمایـی د ر د سـتمان عـرق کـرد ه  بـود. 
مـاد ران از مـا مضطرب تـر. همـه بـه نوعی می خواسـتیم 
خالفـی مرتکـب شـویم. اگـر اشـتباه نکنـم، هیـچ کد ام 
از مـا مهم تریـن معیـار ورود بـه ایـن مد رسـه رویایـی را 
ند اشـتیم. مـا د ر شـعاع معیـن آمـوزش و پـرورش برای 

حضـور د ر ایـن مد رسـه زند گـی نمی کرد یـم.
ایـن شـعاعی کـه د ر روزهـای عیـد د ر نقشـه پراکنـش 
کرونـا حـال و روزش خـوب بـود. منطقـه ای وسـط های 
شـهر که اداری اسـت و تجـاری. اد ارات کـه نیمه تعطیل 
و مغازه هـا هـم د ر خاموشـی مطلـق. جـوری کـه بـاور 
نمی کنـی پیشـتر زیسـتی د ر ایـن منطقه وجود د اشـته 
اسـت. فقـط ماییـم. مایـی کـه آن روزها غمگیـن بود یم 
چـرا خانه مـان کمـی نزد یک تـر نیسـت کـه مجبـور بـه 
خالف نباشـیم، د ر عید می توانسـتیم خوشـحال باشـیم 
کـه اطرافمـان خلوت اسـت و کرونا کمتر با مـا کار د ارد.

منطقـه۶، د ر آن زمـان رویایـی بـود کـه هـر محصلـی 
د ر تهـران برایـش هـر کاری حاضـر بـود بکنـد. مثـال 
قرارد  اد هـای جعلـی اجاره مسـکن بنویسـد، مد تی منزل 
یکـی از اقوامـش زند گـی کنـد یا نامـه ای از کسـی ببرد. 
مـا اصـرار د اشـتیم د ر طبقـه متوسـطمان، د ر منطقـه 
متوسـط ۶، د ر مد رسـه متوسـط زهـرا د رس بخوانیم. ما 

کسـانی کـه متوسـط های د هـه ۶۰ باقـی ماند یـم.
صـد ای  د وبـاره  بیشـتر.  رفت وآمد هـا  شـد.  بـاز  اد ارات 
بـوق را می شـود شـنید. پـارک نزد یـک خانه مـا د رگیر 
د عواهـای کوچک نوجوانان شـد ه اسـت. ترافیک معمول 
مرکـز شـهر رو بـه افزایش اسـت؛ انگار منطقه متوسـط 
۶ بـه جنب وجـوش افتـاد ه. احتماال د یگر د ر نقشـه حال 
و روز خوبـی ند اشـته باشـد. مـا از ۱۶فرورد یـن همـان 
د و قلـم نیـاز ضـروری را هـم کـه از مغـازه سـر کوچـه 

می خرید یـم، تبد یـل بـه سـفارش آنالیـن کرد یـم. 
روزهـای اول مد رسـه، تظاهـر کرد یم همه همـان اطراف 

زند گـی می کنیـم. صمیمی تـر کـه شـد یم، د سـتمان را 
بـرای هـم رو کرد یم. چیزهـای د یگری هم بـرای هم رو 
کرد یـم. مثـال پسـری کـه صبـح د ر اتوبوس چنـد باری 
د ید ه ایـم، فیلـم بـر بـاد رفتـه ای کـه د ر خانه د اریـم و از 
همـه مهمتـر شـاید، موچینی که د ر تابسـتان بـا آن دو 

پـر از دشـت ابرویمـان کـم کرد یم.
از همـان روزهـای اول قرنطینه، از هم خبـر می گرفتیم. 
یکـی از مـا گرفته بـود. خـود ش و خانـواد ه اش. نگرانش 
بود یـم. حضـور کم رنگش د ر گـروه مضطربمـان می کرد. 
آمارهـای بیشـتری از او می خواسـتیم. بـه خیلـی از مـا 
نزد یـک بـود. امـا نرفتیـم که سـری بزنیم و گلـی ببریم. 
می د انسـتیم اوضـاع ایـن بـار فـرق د ارد. مـا امـا جـور 

د یگـری بـزرگ شـد ه بود یم.
د و بـه د و بـا هـم صمیمی تـر بود یـم. د ر جمـع بزرگ تـر 
امـا، مـا اکیپـی بود یـم از افـراد ی  متوسـط. اکیپ هـای 
د یگـری هـم بو د نـد. مثـال گـروه جـذاب تـه کالس کـه 
موسـیقی غربـی محبوبشـان مرزهـای ذهـن مـا را رد 
فاق بلند شـان  شـلوار  از  کـه  زنجیـری  یـا  بـود؛  کـرد ه 
آویـزان بـود و مـا د ر تولد هـای د خترانـه چشـم از آن 
برنمی د اشـتیم. آن اکیـپ د یگـر هـم بـود. آن هـا کـه 
خـوب د رس می خواند نـد. همان هـا کـه بعـد ا شـریف و 
بعد ترهـا هـاروارد مثـال، د رس خواند نـد. مـا بیشـترمان 

شـد یم.  آزاد ی  د انشـگاه 

آخریـن بـار آن هـا را د ر د ی ماه ۹۸ د یـد م. تند تند حرف 
می زد یـم. از هـر چیـزی کـه بـه د سـتمان می رسـید. 
خیلـی نیـاز د اشـتیم خالـی شـویم. گریـه هـم کردیـم. 
روزهایـی بـود کـه حـال وسـط  شهر نشـینیمان ایجـاب 
می کـرد گریـه کنیـم. قـرار گذاشـتیم بیشـتر همد یگـر 
را ببینیـم. اسـم گـروه مجازیمـان را گذاشـتیم د یـد ار 
باشـد.  مفصـل  اسـفند  د یـد ار  بـود  قـرار  اسـفند.  د ر 
می خواسـتیم نحسـی ۹۸ را د ور بریزیـم و بـا هـم وارد 

۹۹ شـویم.
مـا بعـد از فراغـت از زهـرا بـاز هـم بـه او وفـاد ار ماند یـم. 
و  معلم هـا  مد یـر،  از  هنـوز  کـه  روزهایـی  آخریـن  تـا 
ناظم هـای قد یمی کسـی د ر مد رسـه بـود، به آن جا سـر 
می زد یـم. بـا سـبیل های بند اند اختـه، ابروهایی نخ شـد ه 
و البتـه مانتوهـای رنگـی. برایمان جالب بـود ببینیم ما را 
می شناسـند یـا نـه. مـا وفادـاران به مد رسـه، تابسـتان را 
بهانـه ای بـرای د ید ار خودمان و هـم او کرد ه بودیم. بعدها 

همـه فصـول، زمانی بـرای د یـد ار بود.
یک اسـفند معـروف آمد. کل محاسـبات به هـم ریخت. 
د یگـر نشـد که تـا امـروز همد یگـر را ببینیم. اسـم گروه 
عوض شـد. "سـالم بمانیم و قـوی". صحبت های مجازی 
بیشـتر شـد. فرصتی برای پررنگ ترشـد ن مجـازی زهرا. 
چـاره ای نیسـت. خاطراتـی کـه بـا هـم تجربـه کـرد ه 
بود یـم دوبـاره و دوبـاره تعریـف کردیـم. وویس هایـی با 
صدایـی مملـو از هیجـان که معلـوم بود هرکـه این پیام 

را می فرسـتد، چشمش را بسـته و همان لحظه را د ر ۱۸ 
یا ۱۹ سـال پیـش تصـور می کند.

آن جـا کـه اعتـراض مد نیمـان تحریـم امتحان هند سـه 
بـود؛ اوج هنجارشـکنی هـم صحبـت از خواننـد ه رپ بد 
د هـن و خارج از عـرف غربی. به هم زد ن نظـم موجود، به 
خوانـد ن آهنـگ فیلـم خط قرمز سـر صف به جـای د عا 
محـد ود می شـد. مبـارزه بـا معلمی کـه نمی خواسـتیم، 
بـا ترکانـد ن  "پاکتی با بوی گند  اسـهال " جـواب می د اد. 
او د یگـر سـر کالس د وی چهـار نیامـد، نشسـتن پشـت 
د ر  ِکالس بعـد از زنـگ تفریـح عالمـی د اشـت. معلم بی 
سـواد فارسـی نبایـد پایش را بـه کالس ما می گذاشـت.

سـال ها  کـه  آنچـه  از  مـان،  د ر  "فجـازی "  جـا  ایـن 
می خواسـتیم بکنیـم و نکرد یـم می گوییـم. از  "اکت "های 
مد نـی کـه از د بیرسـتان جلوتر نیامـد. از این کـه چه قد ر 
گیـر  آن  د ر  االن  کـه  آخرالزمانـی  از  انفعالیـم.  بـه  رو 
کرد ه ایـم. از پایـان ماجرای کرونا که شـاید فرصتی باشـد 
بـرای کنـد ن پوسـتی کـه همـه عمر بـا خود مـان حمل 

کرد یـم. از رقصیـد ن رهـا بـرای یکد یگـر هـم گفتیـم.
امـروز یـاد انشـایی افتاد یـم کـه یکـی از ما بـرای د و نفر 
د یگـر نوشـته بود. متن پرند ه های قفسـی سـهم نفر اول 
شـد. بـرای د ومـی از گل گفتـه بـود، کـه از قضا با اسـم 
او هم تجانسـی د اشـت؛  " گل برگ د ارد، گل کاسـبرگ 
د ارد، گل گلبـرگ د ارد، ولـی گل مشـکالتی هـم د ارد، 
گل خـار د ارد ". صاحـب ایـن انشـا، همـه ایـن جمـالت 
را بعـد از ایـن همـه سـال، از حفـظ د ر گـروه مجـازی 
نوشـت. نمی د انم از شـد ت فشـار قرنطینه یـاد ش آمد یا 
از شـد ت فشـاری کـه آن روز پای تختـه د ر مقابل همان 
معلـم بی لیاقـت فارسـی تحمـل کـرد ه  بـود. ۱۹ سـال 
اسـت کـه فکـر می کنـم چطـور آن روز نوبت به انشـای 
حاضـر و آمـاد ه مـن نرسـید، ولـی ایـن د و پـای تخته و 

جلـوی ۳۵ نفـر مقنعـه سـرمه ای، بایـد می خواند نـد.
 "کـی مـن از خـود م خـالص میشـم. نمید ونـم ". ایـن را 
همانـی د ر مجازیمـان گفت که ما به  "خوشـگل کالس " 
می شـناختیم. جالـب ایـن که سـوالش، سـوال مـا بقیه 
هـم بـود. پیشـتر گفته بود شـاید این قرنطینـه اجباری، 
باعـث شـود مـا از ایـن بند هایـی کـه د ورمان اسـت رها 
شـویم. شـاید همـان بند هایـی را می گویـد کـه موقـع 
ثبت نـام هـم دورمـان بـود. انـگار مـا بـا ایـن گسسـتن 
د ائـم بند هـا د رگیریـم. درگیـری ای که سـال ها به د وش 
"تیزوبـِز"  کنیـم.  پـاره  را  بند هـا  می گفـت  کشـید یم. 
کالس بـاور د ارد کـه بعـد از رهایـی از کرونـا، حتمـا 

بخشـی از ایـن بند هـا را پـاره می کنیـم.

واگویه های کرونایی معاون گردشگری مطرح کرد؛

لزوم تنوع برای کسب وکارهای 
جدید گردشگری در پساکرونا

میـراث  وزارت  گرد شـگری  معـاون  تیمـوری  ولـی 
فرهنگی، صنایع د سـتی و گرد شـگری د ر جلسـه هم فکری 
دـر  گردشـگری  حـوزه  نـو  کسـب وکارهای  فعـاالن  بـا 
شـرایط انتشـار کووید-۱۹ گفـت: تنوع سـازی زمینه های 
فعالیـت کسـب  و کارهـای نـو و پرد اختن بـه فعالیت های 
 ،)creative tourism( ابتکاری نظیر گرد شـگری خـالق
بازاریابـی د یجیتالـی )Digital marketing(، تحقیقات 
هوشـمند بـازار )Market Intelligence( و... د ر کنـار 
ارائـه خد مـات فـروش، از ضروریـات فعالیـت حرفـه ای در 
صنعت گرد شـگری کشـور اسـت که د ر د وران گردشگری 

پسـاکرونا اهمیتی حیاتـی د ارد.
تیمـوری بـا اشـاره بـه وجـود شـرایط بحرانـی د ر صنعت 
گرد شـگری بعـد از انتشـار ویروس کرونـا گفت: بـا د ر نظر 
گرفتـن وضعیـت بحرانـی کنونـی و از سـوی د یگـر توجه 
توصیـه ای سـازمان جهانـی  الگـوی سـه مرحلـه ای  بـه 
گردشـگری )UNWTO( بـا عنوان »حمایت از مشـاغل 
و اقتصـاد از طریـق سـفر و گرد شـگری« و هـم چنین نیاز 
جامعـه و عمـوم مـرد م بـه د ریافـت خد مـات مجـازی و 
مـد رن، زمینـه مشـارکت و الـزام همـکاری بیـش از پیش 
وی  می شـود.  مشـاهد ه  جد یـد  کسـب وکارهای  فعـاالن 
گفـت: آن چـه باعـث تکامل ایـن همکاری می شـود، توجه 
بـه ضـرورت ضابطه منـد شـدن ایـن قبیـل کسـب وکارها 
و اخـذ اسـتاندارد های تخصصـی وزارت میـراث فرهنگـی، 
گردشـگری و صنایع د سـتی اسـت که قطعاً با همکاری و 
مشـارکت بیـش از پیش فعـاالن این حـوزه محقق خواهد 
شـد. معـاون گرد شـگری گفـت: بـا توجـه بـه ایـن کـه 
به روزرسـانی آئین نامـه د فاتر خد مات مسـافرتی بعد از ۲۰ 
سـال د ر د سـتور کار قـرار د ارد، بنابرایـن بـا د ر نظرگرفتن 
منتخبـی از فعـاالن کسـب وکارهای نـو د ر قالـب کارگروه 
تخصصـی می تـوان جایـگاه ایـن حـوزه را د ر آئین نامـه 
تأسـیس و فعالیت د فاتر خد مات مسـافرتی لحاظ و زمینه 

تسـهیل فعالیـت د ر ایـن عرصـه را ایجـاد کرد.
بـا تشـکیل کارگـروه  تـا  پایـان جلسـه مقـرر شـد  د ر 
تخصصـی کسـب وکارهای نویـِن گرد شـگری و معرفـی 
نماینـد گان منتخـب، جلسـات مربوطـه به شـکل ماهانه 

برگـزار شـود.

بازگشایی مجموعه تاریخی 
طاق بستان 

علیرضـا برشـاهی معـاون میـراث  فرهنگـی اد اره کل 
میراث فرهنگـی کرمانشـاه گفـت: مجموعـه تاریخی طاق 
بسـتان پـس از د و مـاه بـه منظـور بازد یـد عمـوم شـروع 
بـه فعالیـت کـرد. وی افزود پس از شـیوع ویـروس کرونا 
د ر اسـفند ماه سـال ۹۸ مجموعـه تاریخـی طـاق بسـتان 
بـه همـراه دیگـر مراکـز گرد شـگری کرمانشـاه بـه روی 

گردشـگران بسـته شد. 
نیـز  آناهیتـا  معبـد  و  بیسـتون  تاریخـی  مجموعه هـای 
پیـش از ایـن بـرای بازدیـد عمـوم بازگشـایی شـد ه بود.

برشـاهی گفـت: تاکنـون تنهـا مجوز بازگشـایی این سـه 
مـکان تاریخی د ر اسـتان کرمانشـاه صادر شد ه اسـت ولی 
مکان هـای گردشـگری د یگر اسـتان بر روی گر د شـگران 

باز نیسـتند.
معـاون اد اره کل میـراث فرهنگـی کرمانشـاه گفـت: بـا 
توجـه بـه فضـای باز این سـه مجموعـه تاریخـی و امکان 
رعایـت فاصلـه گـذاری اجتماعی مجـوز بازگشـایی برای 
طاق بسـتان، معبـد آناهیتا و بیسـتون صاد ر شـد ه  اسـت.

ایـن مجموعه د ر قرن سـوم میالد ی سـاخته شـد ه اسـت 
د ارد. چنـد صحنـه  زیـاد ی  تاریخـی  و  هنـری  ارزش  و 
تاریخـی از جملـه تاج گـذاری خسـرو پرویـز، تاج گـذاری 
ارد شـیر د و م، تاج گذاری شـاهپور د وم و سـوم و هم چنین 
چنـد سـنگ نوشـته )کتیبه( به خـط پهلـوی کتیبه ای و 
مراسـم شکار گراز توسـط سـوارکاران و نواختن موسیقی 
بـا آالت موسـیقی چنـگ د ر د اخـل د و طـاق و جـوار آن 

می شـود. د ید ه 

ایرنـا - رییـس اد اره میـراث فرهنگی، صنایع د سـتی و 
گرد شـگری بانه گفت: د ر راسـتای شناسایی ظرفیت های 
صنایـع د سـتی و گرد شـگری ایـن شهرسـتان، پرونـد ه 
"آرمـرد ه" بـه عنـوان شـهر ملی صنایع د سـتی ایـران د ر 

حـال تد وین اسـت.
ظرفیت هـای  بـه  اشـاره  بـا  خـواه  رحیمـی  سـعد اهلل 
بسیارشـهر آرمـرد ه د ر زمینه صنایع د سـتی به ویژه هنر 
شـالبافی اظهار د اشـت: بـا توجه به اهمیـت انتخاب این 
شـهر به عنوان شـهر ملی صنایع دسـتی ایـران، مراحل 
تد ویـن و تکمیـل پرونـد ه و تهیـه مسـتند ات برای ارائه 

بـه شـورای راهبرد ی د ر د سـت انجام اسـت.
وی بـا بیـان ایـن کـه بیـش از ۷۰ درصـد مـرد م بخش 
آمـرد ه بـه شـالبافی اشـتغال د ارنـد، اضافـه کـرد: صد ور 

پروانه هـای تولیـد ی بـرای صنعتگران شـالباف و فعاالن 
تولیـد ی صنایـع  ایـن عرصـه، شناسـایی کارگاه هـای 
و  تعاونـی  شـرکت های  تشـکیل  د ر  اهتمـام  د سـتی، 

استاند ارد سـازی رشته شـالبافی و تالش برای اختصاص 
کد رشـته هنر شالبافی د ر سـازمان فنی حرفه ای وزارت 
میـراث فرهنگی از جمله اقد اماتی اسـت که د ر راسـتای 
ملـی شـد ن آرمـرد ه به عنوان شـهر ملی صنایع د سـتی 

می شـود. انجام 
کمک هـای  پرد اخـت  شـد:  یـاد آور  خـواه  رحیمـی 
بالعـوض و کـم بهـره بـه فعـاالن د ر عرصـه صنایـع 
 د سـتی بـه ویـژه هنـر شـالبافی، ایجـاد بسـترهای الزم 
برای حضور هنرمند ان و فعاالن رشـته شـالبافی و د یگر 
رشـته های صنایـع د سـتی منطقـه د ر  نمایشـگاه های 
د اخلـی و خارجی و برپایی نمایشـگاه های هنری رشـته 
شـالبافی از د یگـر اقد امات الزم برای اجرای شـد ن طرح 

ملـی آرمرد ه اسـت.

" آرمرده" شهر ملی صنایع دستی ایران 


