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سرمقاله

سالمت باشیم
خوراکی مطلوب تابستان

دو کلمه حرف ورزشی
نقطه پایان بر بالتکلیفِی لیگ برتر

گردشگری استان اردبیل
 زیر تیغ کرونا

کاهش صادرات ایران 
در فروردین ۹۹

کافه شهر
فلسفه و تراژدی ) آرتور میلر (

تکه ای از من تکه ای از زمین
ترسی که کرونا با خود آورد

بازار خودرو در
چنگاِل واسطه گری

آستارا معبر ویژه؛

رونق صادرات غیرنفتی ایران
آسـتارا با سـه مـرز زمینی، دریایـی و ریلی بـا جمهوری 
آذربایجـان، مسـیری مناسـب و مقـرون بـه صرفـه بـرای 
صـادرات کاالهـا بـه کشـورهای اوراسـیا و حـوزه قفقـاز 
اسـت و ظرفیت هـای تجارت بـرون مرزی این شهرسـتان، 
تولیدکننـدگان را بـه جهـش تولیـد و ارزآوری بیشـتر فرا 

می خوانـد.
شهرسـتان مرزی بندر آسـتارا در منتهی الیه غرب اسـتان 
گیـان و همسـایگی جمهـوری آذربایجـان از ظرفیت های 
بندر، منطقه ویژه اقتصادی و راه آهن آسـتارا - آسـتارا بین 
ایـران و جمهـوری آذربایجـان برخـوردار اسـت و گمرکات 
آسـتارا از سال ۱۲۰۵ دوره عباس میرزا ولیعهد فتحعلیشاه 
قاجـار فعـال بـوده و اکنـون نیـز بـا تدبیـر و امیدآفرینـی 
دولـت، از رونـق خاصـی در اقتصاد خارجی برخوردار اسـت 
و فعـاالن و تجار از راه های ارتباطی این شهرسـتان با خارج 
از کشـور در امر صادرات و واردات کاالها اسـتفاده می کنند.

بنـدری کـه در روزهـای بحـران از جمله بحـران کرونا هم 
فعـال بـود و بـا توجه بـه ظرفیت هـای قابل توجه خـود در 
سـال جهـش تولیـد می توانـد نقشـی موثـری در اقتصـاد 
اسـتان و کشـور ایفا کند از این رو نخسـت جهش کمی و 

کیفـی تولیـد در بنـادر باید محور عمل باشـد.
◄ فعالیت گمرکات در روزهای کرونایی

مدیـرکل گمـرک آسـتارا در این رابطه می گویـد: گمرکات 
ایـن شهرسـتان در مرزی هـای زمینـی، دریایـی و ریلی در 
دوره مقابلـه بـا شـیوع بیماری کرونـا فعال بـوده و با وجود 
اعمـال محدودیـت کامـل از سـوی جمهـوری آذربایجـان 
بـرای تـردد نفـر، عبـور و مـرور کامیون هـای صـادرات و 

واردات کاال ادامـه داشـته اسـت.
رسـول امیـدی افزود: هرچند در این مـدت تردد کامیون ها 
نیز بـه لحاظ زمانبر بودن عملیـات ضدعفونی و ماحظات 
طوالنـی  صف هـای  گاه  و  بـود  شـده  کنـد  بهداشـتی، 
کامیون هـا در شـهر آسـتارا مشـاهده می شـد، امـا این مرز 

تنهـا مرز فعـال در داد و سـتد خارجـی بود.
وی ادامـه داد: بیـش از ۸۰ درصـد صـادرات کاال از اسـتان 
گیان از طریق مرز آسـتارا انجام می شـود و فعالیت شبانه 
روزی گمـرکات ایـن شهرسـتان در حوزه اقتصـاد خارجی 

گیـان، نقش بسـزایی دارد.          

واسـطه گری در اقتصـاد ایران هم سـاده  وهم پـر درآمد و هم 
بـدون نیـاز بـه تخصص علمـی اسـت، فقط کافی اسـت کمی 

پول داشـته باشـی و اندکـی بی انصافی!
بـازار ایـران در همـه زمینه ها بـه همین بیماری گرفتار اسـت 
و ایـن می شـود کـه عمومـا نفـس تولیـد در کشـور مـا دچار 
بدخیمی اسـت و میل بـه واردات، تمام برنامه هـای تولید کاال 

را بـا وقفـه رو به رو می سـازد.
اوج ایـن بیمـاری در شـرایط خـاص، در بازار مسـکن و خودرو 
نمـود پیـدا می کنـد شـاید در آینـده تشـدید مـرض دربخش 
مسـکن گرفتـاری جدید اقتصاد ما باشـد ولـی در حال حاضر 

ایـن بیمـاری گریبـان بازار خـودرو را گرفته اسـت.
افزایـش سـریع و بـدون دلیل بهای خـودر و در بـازار ایران -- 
کـه دخالـت نهادهـای ذی ربط را الزم سـاخت، نشـان از غلبه 

شـیوه واسـطه گری زیانبار در اقتصاد کشـور دارد.
بـرای افزایـش سرسـام آور بهـای خـودرو از سـوی دسـت اندر 
اسـت.  شـده  بیـان  متعـددی  دالیـل  وکارشناسـان  کاران 
عـده ای کاهـش تولیـد را علت گرانـی می داننـد. گروهی دیگر 
شـماره نشـدن خودروهـا و کمبـود عرضـه در بازار را مسـبب 
می شـمارند و بخـش دیگـری ازصاحبنظران وجـود نقدینگی 
در بـازار را دلیـل اقبـال صاحبـان پول های راکـد و ورود آن به 

بـازار خـودر و عنـوان می کننـد.
شـایدکه در شـرایط عـادی هریـک از ایـن مـوارد ذکـر شـده 
تاثیـری در افزایـش قیمـت داشته باشـد امـا در وضعیتـی که 
پـول زیـادی دراختیارمـردم نیسـت و کرونا اکثر مشـاغل رابه 
تعطیلـی کشـانده، این مـوارد نمی توانـد دلیل اصلـی افزایش 
جهشـی بهـای خـودرو باشـد. بـه نظـر برخـی از کسـانی که 
نوسـانات بـازار خـودرو را پیگیـری می کننـد دلیـل اصلـی 
افزایـش بی رویـه قیمـت خودروسـفته بـازی و واسـطه گری 
اسـت. شـاید بایـد رد پـای خریـد و فروش هـای صـوری را در 
بازار خودرو جسـتجو کرد. مسـلمابی نتیجه نخواهد بود. ورود 
قـوه قضاییـه بـه ایـن امـر نشـانه آن هسـت کـه نشـانه های 
غیرمعمـول در ایـن بـازار دیده شـده اسـت. امیدواریم تعقیب 
نشـانه ها نه تنهـا برای بازار خـودرو مفید باشـد بلکه تجربه ای 
باشـد که رشـدهای مشـکوک در هر بخش ازاقتصادبه سرعت 

موردتوجـه نهادهـای نظارتی قـرار گیرد.
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آستارا معبر ویژه؛
رونق صادرات غیر نفتی ایران

رئیس جامعه هتلداران مطرح کرد؛
45۰۰ میلیارد تومان 

خسارت ناشی از 
تعطیلی

با وجود کاهش درآمد مردم و نبود صادرات خودرو

این قیمت ها افسانه است!
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دستیابی به دانش تولید 
داروهای کرونا

وزارت  سـامت  فنـاوری  توسـعه  دفتـر  مدیـرکل 
بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی از دسـتیابی محققان 
ایرانـی بـه دانـش تولید داروهـای بیماری کرونـا خبر داد.
حسـین وطـن پوراظهـار داشـت: به محـض تاییـد نتایج 
مثبـت کارآزمایـی بالینـی توسـط مسـووالن مربوطـه و 
تاییـد نهایـی سـازمان غـذا و دارو، این مجموعه هـا آماده 

تولیـد مـواد اولیـه و محصـول نهایی هسـتند.
وی ادامـه داد: تولیـد انبـوه ایـن داروهـا منوط بـه تایید 
کمیتـه علمی سـتاد ملـی مقابله با کرونا و کسـب مجوز 
از سـازمان غـذا و دارو دارد کـه ایـن موضـوع درحـال 

اسـت. پیگیری 

مدیـرکل دفتر توسـعه فناوری سـامت وزارت بهداشـت 
خاطرنشـان کـرد: در حـال حاضـر منتظـر نتایـج نهایـی 
گزارش هـا و بررسـی هـای کمیتـه علمـی سـتاد ملـی 
مقابلـه بـا کرونـا هسـتیم و آن هـا بایـد اعـام کننـد که 
از میـان داروهـای متعـدد مطرح در درمان بیمـاری کرونا 
کـدام دارو مورد تایید اسـت تا شـرکت هـای دانش بنیان 
اقدامـات الزم بـرای را تولیـد انبـوه و ورود آنهـا بـه بـازار 
فراهـم کننـد. وطـن پـور هـم چنین گفـت: در راسـتای 
سیاسـت های کان کشـوری از سـاخت داروهـا و مـواد 
اولیـه دارویـی حمایـت می کنیـم تا ضمن ارتقـای دانش 
تولیـد دارو، بیمـاران از خدمـات بهتـری بهره مند شـوند.

مدیرکل دفتر توسعه فناوری سامت وزارت بهداشت ادامه 
داد: عاوه بر شـرکت های دارویی از سـایر شـرکت هایی که 
در زمینـه محصوالتـی ماننـد ماسـک، کیـت، ونتیاتـور و 
ضـد عفونی کننده، دسـت کـش فعالیت می کننـد، برای 
افزایـش ظرفیت تولید، حمایت شـده و فعـاالن این عرصه 

هـا به موفقیت هـای خوبی دسـت یافتند.
وطـن پـور هـم چنیـن بـه آمادگـی چنـد شـرکت برای 
تولیـد واکسـن اشـاره کـرد و یادآور شـد: این شـرکت ها 
فعالیـت هایـی در ایـن زمینه انجـام دادند کـه امیدواریم 
بـه نتایـج مثبـت بینجامـد. تولید واکسـن نیازمنـد زمان 
طوالنـی تر و هزینه زیاد اسـت و نمی توان انتظار داشـت 

در زمـان کوتـاه بـه آن دسـت یافت.

شیوع یک  کشنده  ناشی از کرونا 
در میان کودکان

بـه گـزارش شـبکه ان بی سـی، مسـوولین رسـمی 
شـهر نیویـورک از شـیوع یـک بیمـاری جدیـد بـه نـام 
»کاوازاکـی« میـان نـوزادان، کـودکان و نوجوانـان ایـن 
کشـور خبـر داده انـد. گفتـه می شـود ایـن بیمـاری از 
عـوارض بیماری کرونا اسـت و از یـک هفته پیش تاکنون 
در حـال انتشـار در سـطح آمریکا اسـت.تاکنون ۵ کودک 
بـر اثر بیمـاری کاوازاکی جـان باختـه و ۹۳ کودک مبتا 

بـه آن نیـز شناسـایی شـده اند.
آنـدره کومـو فرماندار نیویـورک درباره ایـن بیماری گفته 
اسـت: تمامـی کـودکان مبتا به بیمـاری کاوازاکـی یا به 
ویـروس کوویـد ۱۹ مبتـا بوده یـا آنتی ویـروس آن را در 
بـدن خـود داشـته اند امـا هیچکدام بـه دلیل بـروز عائم 
کرونـا بـه بیمارسـتان مراجعـه نکـرده و تمامـی آن ها به 
دلیـل عائم کاوازاکی در بیمارسـتان بسـتری شـده اند.به 
گفتـه پزشـکان، ایـن بیماری کشـنده بـا تأثیرگـذاری بر 
روی رگ هـای خونـی باعـث تـورم دسـت و پـا، قرمـزی 
چشـم ها و لب هـا و تـب در کـودکان می شـود. یکی دیگر 
از عـوارض کاوازاکی تأثیر بـر روی رگ های قلبی، افزایش 
احتمـال لختگـی خون و همچنین آسـیب به قلب اسـت.
بـا توجـه بـه سـرعت شـیوع ایـن بیمـاری کـه گفتـه 
می شـود از عـوارض ویـروس کرونا اسـت؛ ایتالیا، فرانسـه، 
اسـپانیا و انگلیس نیز از شـیوع این بیماری در کشورهای 

خـود خبـر داده اند.

ســالمــــت بـاشـیــــم

ــی ــم نبات مری
بخش اول: خواص درمانی میوه طالبی

◄ طالبی علیه آسم و برونشیت

 مطالعـات نشـان داده انـد، بچه هایـی کـه از آسـم رنـج 
 C می برنـد، در صورت اسـتفاده از میوه هایی کـه ویتامین
باالیـی دارنـد، کمتر دچار حمات تنفسـی شـده و کمتر 
سـرفه می کننـد. از ایـن رو، اسـتفاده از طالبـی در میـان 
وعده هـا بـه علت وجود مقادیـر باالیی از ایـن ماده مغذی 

بسـیار کمک کننده اسـت.
آنتی اکسـیدانی  خاصیـت  کـه  دارنـد  عقیـده  محققـان 
ویتامیـن C خاصیت ضد التهابی نیـز دارد و این خاصیت 
مانـع از شـدت یافتـن عایـم آسـم در بیماران می شـود. 
بـه عـاوه، آنتـی اکسـیدان هـای موجـود در طالبـی از 
بـروز التهـاب مزمـن برونش هـا نیـز جلوگیـری می کنـد، 
بـه همین دلیـل مصـرف روزانه آن بـرای بیمارانـی که از 
مشـکات تنفسـی رنـج می برنـد، بسـیار مفید شـناخته 

است. شـده 
◄ طالبی؛ درمان کننده یبوست

طالبـی حـاوی فیبرهـای حّالـی مثـل پکتین اسـت که 
نقـش مهمی در هضم غذا دارند. ایـن فیبرها آب را جذب 
کـرده، حجم مدفـوع را افزایـش می دهد و بـه این ترتیب 

عبـور آن را از روده هـا آسـان می کنـد. اگـر دچاریبوسـت 
موقـت شـده اید بـه طالبی اعتمـاد کنید.

 بهتـر اسـت بـرای درمان یبوسـت قبـل از غـذا از طالبی 
اسـتفاده کنید.

البتـه توجـه داشـته باشـید کـه در مصـرف ایـن میـوه 
زیـاده روی نکنیـد. تحمـل فیبرهای موجـود در طالبی در 

افـراد مختلـف متفاوت اسـت.
در برخـی افـراد مصـرف زیـاد طالبی باعث اسـهال یا نفخ 
می شـود. بـرای پیشـگیری از هـر مشـکل احتمالـی بهتر 
اسـت زیاده روی نکـرده و به همان یک قاچ بسـنده کنید.

◄ طالبی ؛ ادرار آور 

از آنجایـی کـه طالبـی سرشـار از پتاسـیم اسـت می تواند 
بـه دفـع آب بیـش از حد بـدن کمک کنـد. در واقع ایجاد 
تعادل بین سـدیم )نمک( و پتاسـیم نمی گذارد بافت های 
بـدن بـه دلیـل احتبـاس آب متـورم شـوند. یعنـی اینکه 

احتبـاس آب بافت هـای بـدن را کاهـش می یابد.
◄ میوه مناسب برای ترک سیگار !

اگر سیگاری هستید و قصد ترک آن را دارید از آب طالبی 
غافل نشـوید. این مـاده حاوی مواد مغذی و معدنی اسـت 
کـه می تواند به شـما در ترک سـیگار و بهبـودی و بازیابی 

بـدن در رهایـی از نیکوتین کمک می کند
◄ مصرف طالبی در سنگ کلیه و مثانه

کسـانی که سـنگ کلیـه و مثانـه دارند به مـدت ۲ هفته 
شـام خـود را به طالبی اختصـاص دهند. یعنی آهسـته و 

هـر یـک ربع کمـی طالبی میـل کنند.
◄ مفید در درمان نقرس و رماتیسم

کسـانی کـه مبتـا بـه نقـرس و رماتیسـم مـی باشـند 
سـعی کننـد در فصل تابسـتان مقـداری طالبـی هر روز 

کنند. میـل 
◄ مصرف طالبی در بارداری و شیردهی

متخصصـان توصیه مـی کنند که مادران بـاردار به منظور 
جلوگیـری از هموروئیـد و تامین پروتئین مـورد نیاز بدن 
از طالبـی اسـتفاده کنند.خوردن طالبی باعث زیاد شـدن 
شـیر می گـردد ولی با احتیاط که شـیر آن بـرای کودک 
مسـهل نشـود.افرادی کـه پـس از مصـرف میوه هـا دچار 
نفـخ می شـوند، می تواننـد آب میوه را بگیرنـد و فیبر آن 
را نخورنـد. هـم چنیـن بـرای رفع این مشـکل مـی توان 
پـس از مصـرف میوه عرق نعنـاع خورد. البتـه عرق نعناع 
بایـد زمانـی خورده شـود که ترکیباتی کـه تولید نفخ می 

کنند، هنوز وارد شـیر نشـده باشند.

خوراکی مطلوب تابستان

 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده
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چوگان نیازمند حمایت
 بخش خصوصی

 
به گـزارش روابط عمومی فدراسـیون چـوگان، رییس 
فدراسـیون چـوگان بـا مهـدی علی نـژاد، معـاون توسـعه 
ورزش قهرمانـی و حرفـه ای وزارت ورزش و جوانـان دیـدار 

کردند.
ابراهیـم نوزایـی، رییس فدراسـیون چـوگان در ایـن دیدار 
ضمـن اشـاره بـه پیشـینه و تاریـخ کهـن ورزش چـوگان، 
گفـت: یکـی از محورهای بیانات رهبر انقـاب در خصوص 
ورزش چـوگان بـه احیـای ایـن رشـته ورزشـی اختصاص 
داشـت زیرا چـوگان بخشـی از فرهنگ غنی ایرانی اسـت. 
نوزایـی هم چنیـن از اهمیت توسـعه چوگان در اسـتان ها 
گفـت و در ادامـه بـر لـزوم حمایـت دوچنـدان مسـووالن 

ورزشـی کشـورمان از ایـن ورزش تاکیـد کرد.
بـر اسـاس این گـزارش ، معـاون توسـعه ورزش قهرمانی و 
حرفـه ای وزارت ورزش و جوانـان نیـز بـا بیـان ایـن که در 
فرهنـگ و ادبیـات ایران اسـامی همواره به چوگان اشـاره 
شـده اسـت، گفت: بدون شـک فدراسـیون چوگان امروزه 
بیـش از هـر زمان دیگـری نیازمنـد انجام اقدامـات عملی 

برای توسـعه و ترویج چوگان در سراسـر کشـور اسـت.
علـی نـژاد با اشـاره بـه این کـه شـرایط اقتصـادی کنونی 
سـبب بروز برخی مشـکات برای توسـعه ورزش شـده اما 
ایـن موضـوع نبایـد مانـع رشـد و یا ترویـج چوگان شـود، 
تصریـح کـرد: در واقـع با حمایت مسـووالن بخـش ورزش 
کشـور و هم چنیـن جلب نظر بخش خصوصـی، می توان 

توسـعه چوگان را سـرعت بخشید.
وی هـم چنیـن اظهـا کرد: به نظر می رسـد باید بـا برنامه 
ریزی دقیق به سـمت فراگیر کـردن چوگان در جامعه گام 
برداریـم؛ بـه عنوان مثال شـرایط آمـوزش و بـازی چوگان 
بـرای افـراد آماتـور و هـم چنیـن کسـانی کـه از قـدرت 
اقتصـادی باالیـی برخودار نیسـتند فراهم شـود تا افـراد با 

لـذت و هیجان چوگان آشـنا شـوند.

در پایـان ایـن دیدار،کتـاب "گـوی و چـوگان" از سـوی 
ابراهیـم نوزایـی رییـس فدارسـیون چـوگان بـه مهـدی 
علی نـژاد، معاون توسـعه ورزش قهرمانی و حرفـه ای وزارت 

ورزش و جوانـان اهـداء شـد.

اورمیه میزبان جام باشگاه های 
کشتی آزاد جهان

 
فدراسـیون کشـتی شـهر اورمیه را به عنوان میزبان 
هفتمیـن دوره رقابت های کشـتی آزاد جام باشـگاه های 

جهان اعـام کرد.

بـر اسـاس این گـزارش،  با توجه بـه بررسـی های انجام 
شـده و اعام آمادگی اداره کل ورزش و جوانان آسـتان 
آذربایجـان غربـی بـرای میزبانی این اسـتان از هفتمین 
دوره رقابت هـای کشـتی آزاد جـام باشـگاه های جهان، 
فدراسـیون کشـتی در نامه ای به مسـووالن این استان، 
موافقـت خـود را بـا برگزاری این مسـابقات بـه میزبانی 
شـهر اورمیـه اعـام کرد.بـر ایـن اسـاس، مقـرر اسـت 
ایـن رقابت هـا در روزهـای ۲۸ تـا ۳۰ آبان سـال جاری 

برگزار شـود.

دو کلمـــه حـــرف ورزشـــی

بهبودی سـیاوش 

■■ کرونـا همچنـان مانع بزرگ برگزاری مسـابقات ورزشـی 
اسـت. کروناحتی تمرینات ورزشـی در بسـیاری از رشـته ها را 
منـع و محـدود کـرده اسـت. این مشـکل در بخـش فوتبال و 
مسـابقات ادواری آن تاثیرگزاری بیشـتری داشـته و به همین 

علت، بحث برانگیزتر شـده اسـت.
در ایـن مـدت بیـش از دو مـاه کـه از تعطیلـی مسـابقات 
در  لیـگ  برتـر  برگـزاری  مخالفـان  و  موافقـان  می گـذرد، 
اظهـار نظـر کوتاهـی نکرده انـد ولـی با اعـام نظر مسـووالن 
مربوطـه، بنظـر می آیـد که مسـاله برگـزاری یا تعطیلـی دارد 
بـه سـرانجامش نزدیـک می شـود. نیـم نگاهـی بـه نظرهـای 
بـازی کنـان و دسـت اندرکاران، گویـای رسـیدن لیـگ برتـِر 

در"هوامانـده" بـه نقطـه پایـان اسـت.
◄ خیلـی دلـم بـرای فوتبـال 

تنـگ شـده
به گزارش سـایت باشگاه ذوب آهن 
اصفهان، مسـعود ابراهیم زاده مدافع 
کنـاری تیـم فوتبـال ذوب آهـن در 
مـورد شـرایط بدنـی و تمرینـات 
خـود در دوران قرنطینـه گفـت: از 

زمانـی کـه اعـام قرنطینـه عمومی شـد مـن تمریناتـم را به 
صـورت انفـرادی وجـدی ادامـه دادم و رفتـه رفتـه  بـا رعایت 
پروتکل هـای بهداشـتی زیـر نظـر مربـی خصوصـی ام کـه از 
بچگـی او را می شناسـم در تبریز به تمرینات هـوازی و دویدن 

در فضـای بـاز روی آوردم.
ابراهیـم زاده در خصـوص شـروع لیگ برتر گفت: ما شـغل مان 
فوتبال اسـت. درسـت است که باشـگاه بزرگی مثل ذوب آهن 
بخشـی از قـرارداد مـارا پرداخـت کـرده و قرار اسـت بخشـی 
دیگـر را در همیـن روز هـای آتـی بپـردازد، ولـی خیلـی از 
بازیکنـان تیـم هـای لیگ برتـری با مشـکات مالـی رو به رو 
هسـتند و اگـر قرار باشـد کـه لیگ برگزار نشـود بایـد فکری 
بـه حـال قراردادهای بازیکنان بشـود که خدایی نکرده کسـی 
ضـرر نکنـد و زندگـی اش مختل نشـود. ولی اگـر بحث مالی 
را کنار بگذاریم، سـامتی بازیکنان از همه چیز مهمتر اسـت.

وی در پایـان اضافـه کـرد: خیلـی دلـم بـرای فوتبـال تنـگ 
شـده اسـت. بـه طـوری کـه وقتـی بچه هـا در کوچـه فوتبال 
بـازی می کنند دلـم می خواهد بـروم و به همراهشـان فوتبال 
بـازی کنم. تعطیلی فوتبـال فقط برای ما فوتبالیسـت ها ضرر 
نداشـت، بلکـه همانطـور کـه می دانیـم مشـاغل حاشـیه ای 

فوتبـال هم تعطیل شـدند.
◄ فکـر کردن بـه ادامـه لیگ 

کار اشـتباهی است
اشـکان دژاگـه در گفـت  و گـو بـا 
اظهـار  تراکتـور،  باشـگاه  رسـانه 
ویـروس،  کرونـا  بیمـاری  داشـت: 
متاسـفانه در کل دنیا پخش شده و 
تمـام ورزش های دنیا را به تعطیلی 

کشـانده اسـت؛ اما متوجه نمی شـوم کـه چرا عـده ای اصاً به 
ایـن موضـوع فکر می کنند که لیـگ را ادامه دهنـد و اصرار به 

پیگیـری مسـابقات در وضعیـت کنونـی دارند.
دژاگه خاطرنشـان کـرد: من چندین هفته اسـت که در پیش 
خانـواده ام در آلمـان حضـور دارم و از این کـه در ایـن روزهای 
سـخت، کنـار خانـواده ام هسـتم، بسـیار خوشـحالم و اخبـار 
آلمـان را هـم بطور مرتـب از نزدیک دنبال می کنـم. در آلمان 
در طـول این شـش، هفت هفته، کل کشـور را قرنطینه کرده  

بودنـد و در حـال حاضـر هـم قرنطینه ایـم و اکنـون در حـال 
بررسـی این موضوع هسـتند که در صورت بهتر شـدن اوضاع، 

کمـی قرنطینـه را آزادتر کنند. 
هافبـک تراکتـور ادامـه داد: نمی دانـم کـه وضعیـت کنترل و 
قرنطینـه در ایـران عزیـز بـه چـه شـکل بـوده اسـت؛ اما فکر 
نمی کنـم که بـه اندازه  آلمـان جدی گرفته باشـند و قرنطینه  
سـفت و سـختی انجـام داده باشـند. در ایـن وضعیـت، فکـر 

کـردن بـه ادامه  لیگ کار اشـتباهی اسـت.
وی بـا بیـان این کـه لیگ هـای کشـورهایی همچون فرانسـه، 
بلژیـک، هلنـد و ... تعطیـل شـده اند، گفـت: ایـن کشـورها 
لیگ هایشـان  تعطیلـی  خصـوص  در  را  تصمیـم  بهتریـن 
گرفته انـد و امیـدوارم رئیـس جمهـور، وزارت ورزش، وزارت 
بهداشـت و سـایر تصمیم گیرنـدگان نیـز در وهلـه  اول به فکر 
سـامتی بازیکنـان و جامعه فوتبال باشـند و سـپس تصمیم 

بگیرند.
◄ در انتظار یک تصمیم عادالنه 

 فوتبـاِل ایـران در انتظـار یک تصمیم بزرگ اسـت؛ تصمیمی 
کـه می گویـد سـرانجام مسـابقات فوتبـال در ایـران بـه کجا 
منجـر خواهـد شـد؛ نا تمـام می مانـد یا ادامـه پیـدا می کند.

بیـش از ۷۰ روز از آخریـن روز فوتبالـِی فوتبـال در ایـران 
می گـذرد. در تاریـخ ۹ اسـفند ۱۳۹۸ بازی های هفته بیسـت 
و یکـم لیـگ برتر و بیسـت و ششـم لیگ آزادگان برگزار شـد 
و در تاریخ های ۱۱ و ۱۲ اسـفند نیز شـاهد به انجام رسـیدن 
بازی هـای هفته بیسـت و یکم لیـگ دسـته دوم در گروه های 
الـف و ب بودیـم. بعـد از آن دیگر هیچ مسـابقه باشـگاهی در 
سـه سـطح اول فوتبـال ایـران بـه انجـام نرسـید و هنـوز هم 
مشـخص نیسـت کـه ادامـه ماجرا چـه خواهد بـود. تـا پایان 
مسـابقات فوتبـال ایـران در سـه سـطح نخسـت و هم چنین 

رقابت هـای جـام حذفـی ۲۲۳ بـازی باقی مانده اسـت.
همه منتظر تصمیم سـتاد مبـارزه با کرونا در ورزش هسـتیم 
و سـپس تصمیـم فدراسـیون فوتبال و سـازمان لیـگ درباره 
تعییـن تکلیـف مسـابقات و سرنوشـت تیم هـا در ایـن فصل. 
در آن سـوی مرزهـا یـک به یک تکلیف مسـابقات مشـخص 
می شـود. بـه جز تعـدادی لیـگ انگشت شـمار ماننـد هلند و 
فرانسـه، بیشتر کشـورهای صاحب نام و هم چنین کشورهای 
کرده انـد  اعـام  مختلـف  تاریخ هـای  در  خودمـان،  اطـراف 

رقابت هـا ادامـه پیـدا می کند.
◄ برگزاری لیگ برتر بدون تماشاگر 

 سرپرسـت کمیتـه مسـابقات فدراسـیون فوتبال با بیـان این 
کـه بـه طور قطع مسـابقات لیـگ برتـر فوتبال بـدون حضور 
تماشـاگران برگـزار خواهـد شـد، تاکیـد کـرد کـه تمامـی 
برنامه های سـازمان لیگ برای برگزاری مسـابقات آماده اسـت 
و ما منتظر اباغ تاریخ شـروع مسـابقات از سـوی سـتاد ملی 

مقابلـه با کرونا هسـتیم.
سـهیل مهدی، سرپرست کمیته مسـابقات فدراسیون فوتبال 
در مـورد ازسـرگیری رقابت هـای لیـگ  برتـر در گفت وگویـی 
تلویزیونی اظهار داشـت: ۲ روز قبل جلسـه خوبی با مسووالن 
سـتاد ملـی مبـارزه بـا کرونـا داشـتیم و پالس های خوبـی از 
سـمت آن هـا دریافـت کردیم. به آن ها تضمیـن و قول دادیم 
کـه تعـداد افـراد درگیر در مسـابقات را بـه حداقل برسـانیم، 

ضمـن این کـه بازی هـا بدون تماشـاگر برگزار شـود.
وی ادامـه داد: تمـام برنامه هـای ما آماده اسـت و منتظر اباغ 
تاریـخ  از سـوی سـتاد مقابلـه بـا کرونـا بـرای آغـاز تمرینات 
هسـتیم که امیـدوارم اوایل خرداد باشـد چون حتـی یک روز 

هـم برای مـا اهمیت خاصـی دارد.
مهـدی اظهار داشـت: عاوه بر این، کادرهای پزشـکی مجرب 
هـر باشـگاه، تمـام بازیکنـان و کادر فنـی و عوامـل را زیر نظر 
خواهنـد داشـت و مـا تضمیـن دادیـم ریـز جزییات تسـت ها 
را بـه سـتاد مبـارزه بـا کرونا، فدراسـیون پزشـکی ورزشـی و 

ایفمـارک ارائـه دهیم.
سرپرسـت کمیته مسـابقات لیگ برتر هم چنین خاطرنشـان 
کـرد: اگر شـرایط خـوب پیش بـرود، اجـازه شـروع تمرینات 
داده می شـود و در واقـع، فـاز نخسـت برنامـه مـا، شـروع 
تمرینـات و فاز دوم، ازسـرگیری مسـابقات است. باشـگاه ها ۳ 
تـا ۴ هفتـه فرصـت دارنـد تـا با شـروع تمرینـات، بـرای آغاز 

دیدارهـا آماده شـوند.
وی در پایـان گفـت: بایـد تـا روز ۱۱ مـرداد لیگ برتـر را تمام 
کنیـم. هرچقدر ایـن زمان به تأخیر بیفتد، زمان بیشـتری در 
اختیـار تیم هـا خواهـد بـود ولی شـرایط مـا چنـدان مطلوب 
نخواهـد شـد زیـرا بازیکنـان و تیم هـا بایـد بـرای شـرکت 
در اردوهـای تیـم ملـی و لیـگ قهرمانـان آمـاده شـوند. تمام 
برنامه هـای مـا آماده اسـت و تنها منتظر اعام تاریخ  از سـوی 

مسـووالن هستیم.
◄ زمان شروع دوباره لیگ برتر مشخص شد

پـس از بررسـی های متعدد نهادهای ذیربـط و هماهنگی های 
انجـام شـده در نهایت تاریخ شـروع لیگ برتـر و آغاز تمرینات 

تیم هـا تعیین شـد و به زودی رسـماً اعام خواهد شـد.
 قرار اسـت زمان بازگشـایی ورزشـگاه ها و صدور مجوز تیم ها 
بـرای برگـزاری تمرینـات گروهـی از ۶ خـرداد باشـد و تیم ها 
پس از ۲ هفته تمرین از تاریخ ۲۰ خرداد مسـابقات را شـروع 
کـرده و بـا برنامه ای فشـرده ۹ هفتـه پایانـی رقابت های لیگ 

برتر برگزار شـود.

در این میان تغییراتی در قوانین و شـرایط برگزاری مسـابقات 
هـم اعمـال خواهـد شـد کـه بـا نظـر فیفـا صـورت می گیرد 
و یکـی از آن هـا کـه تـا کنـون قطعـی شـده اجـازه انجـام ۵ 
تعویـض در طـول زمـان بـازی اسـت تـا فشـردگی بازی هـا 

آسـیب کمتری بـه بازیکنـان بزند.
برنامـه مسـابقات بـه همـراه اباغیه تاریـخ شـروع تمرینات و 
مسـابقات بـه زودی رسـماً از سـوی مراجـع ذیربـط اعـام و 

اطـاع رسـانی خواهد شـد.
هـم چنیـن طبـق گـزارش های رسـیده قـرار اسـت ۵ هفته 
ابتدایـی بـدون حضور تماشـاگران باشـد و پـس از آن با توجه 
بـه وضـع موجـود در مـورد هفته هـای بعـد تصمیم گیـری 

خواهد شـد.
بدیـن ترتیب به نظر می رسـد روزهای پایانـی دوری از فوتبال 
و لیـگ برتـر را در پیـش داریـم و بـه زودی مسـابقات از سـر 

گرفته خواهند شـد.
منابـع: ایرنـا، مهـر، باشـگاه خبرنـگاران جـوان، ایسـنا، ایلنـا، 

فـارس، تسـنیم

نقطه پایان بر بالتکلیفِی لیگ برتر
 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده
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■■ خیابان هـا هنوز سـوت و کور اسـت، کمتر خودرویی 
از خیابان هـا گـذر می کنـد، تمامی هتل هـا، آب درمانی ها 
و حتـی مغازه هـا نیـز تعطیـل اسـت، اثـری از جمعیـت 
نیـز نیسـت، انـدک جماعتـی می آینـد و می رونـد، ایـن 
جـا شـهر همیشـه بیـدار سـرعین یکـی از قطب هـای 
گردشـگری ایران در اسـتان اردبیل است، کرونا بیشترین 
زخـم کاری خـود را بر پیکر این شـهر کوچک توریسـتی 

و جمعیـت فعـال در بخش گردشـگری زده اسـت.
اکنـون بـا تعطیلـی تمـام و کمـال گردشـگری و سـیر و 
سـیاحت خیلی ها در این مناطق آسـیب و زیـان دیده اند، 
عاوه بر فعاالن مسـتقیم در بخش گردشگری بسیاری از 
اصنـاف اعم از مغازه داران و رانندگان، تورهای گردشـگری 
و بسـیاری دیگر از شاغان وابسـته به این بخش آسـیب 

دیده و چشـم امیـد به روزهای آینـده دارند. 
◄ زیـان ۵۵۰ میلیـارد ریالی فعـاالن اماکن اقامتی 

اردبیل و هتل هـای 
رییـس هیـات مدیـره جامعـه هتل هـا و مراکـز اقامتـی 
اسـتان اردبیـل گفـت: بـر اسـاس تخمین و بررسـی های 
انجـام شـده دسـت کم ۵۵۰ میلیـارد ریـال در سـه مـاه 
گذشـته بابت تعطیلـی اماکـن اقامتـی اسـتان به فعاالن 

ایـن بخـش خسـارت وارد شـده اسـت.
جعفـر بـذری بیان کـرد: فعـاالن این بخش از گردشـگری 
اسـتان اردبیـل از جملـه نخسـتین صنفـی بودنـد کـه 
داوطلبانـه اقـدام بـه بسـتن محـل کسـب و کار خـود 
کردند زیـرا کـه سـامتی مـردم خـط قرمـز ایـن صنـف 
می باشـد، ضمن ایـن کـه در این مدت آن هـا کمک های 
قابل توجهـی نیـز بـه کادر درمانـی حاضـر در خـط مقدم 

مبـارزه بـا کرونـا کردند.
 نـادر فاحـی، مدیـرکل میـراث فرهنگـی ، گردشـگری 
و صنایـع دسـتی اسـتان اردبیـل نیـز گفـت: بـه دنبـال 
شـیوع ویروس کرونـا از جملـه بخش هایـی که در کشـور 
و اسـتان تحـت تاثیـر این شـرایط قرار گرفتـه و متحمل 
خسـارات سـنگین شـد، حوزه گردشـگری بود که به طور 

بـود. مستقیم شاهد آسـیب های جـدی 
بخـش  گفـت:  اردبیل نیـز  اسـتاندار  بهنامجـو،  اکبـر 
گردشـگری در اسـتان اردبیـل کـه یکـی از محورهـای 
توسـعه اسـتان بوده و بیشـترین سـرمایه گذاری ها نیز در 
آن صـورت گرفتـه بیشـترین ضربـه را از شـیوع بیمـاری 

کرونـا دیـده و نیازمنـد حمایـت ویـژه اسـت.
اقامتـی،  مراکـز  و  هتل هـا  شـدن  بسـته  افزود: بـا  وی 
گردشـگری و آب درمانی هـا  و نیز موزه ها و ابنیه فرهنگی 
و باسـتانی ضـرر و زیـان هنگفتـی بـه بخش گردشـگری 

اسـتان وارد شـده است.
نیازمنـد  اردبیـل  اسـتان  گردشـگری  بخـش   ◄

ویـژه  کمک هـای 
وزیـر میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری در 
نشسـت اخیـر  ویدئوکنفرانسـی با اسـتاندار و مسـووالن 
کارگـروه اقتصـاد مقاومتـی اسـتان اردبیل از تـاش برای 
حمایـت از واحدهـای گردشـگری بـا هدف جلوگیـری از 
تعدیـل نیـرو و کاهـش ضرر و زیـان ناشـی از تعطیلی به 

دلیـل شـیوع کرونا خبـر داد.
اسـت با  ایـن  بـر  تـاش  افـزود:  مونسـان  علی اصغـر 
حمایت هـای الزم واحدهـای گردشـگری تعدیـل نیـرو 
نداشـته باشـند و زیان هـای ناشـی از کرونـا را تحمـل 

بگذارنـد. پشت سـر  را  دوره  ایـن  کـرده  و 

بـه گفته وی، پیش بینی های سـازمان جهانی گردشـگری 
بـرای راه افتـادن مجـدد گردشـگری زمان بـر اسـت ولی 
تـاش بـر ایـن اسـت بـا تحریـک بـازار پـس از کرونـا 

گردشـگری داخلـی کشـورراه افتـاده و فعـال شـود.
اکبـر بهنامجـو، اسـتاندا اردبیـل نیـز گفـت که پیگیـر 
رفـع بخشـی از خسـارت ها و هـم چنیـن جبـران ضرر و 
زیان هـای وارده بـه بخش گردشـگری بـوده و با همکاری 
سـتاد کرونـا عـاوه بـر حمایت هـای مالی تصمیـم هایی 
نیـز بـرای شـروع فعالیت هـای تعـدادی از صنـوف حوزه 

گردشـگری اتخاذ شـده اسـت.

نـادر فاحـی، مدیـرکل میـراث فرهنگـی، گردشـگری 
و صنایـع دسـتی اسـتان اردبیـل هـم از امهـال اقسـاط 
تسـهیات تاسیسـات گردشـگری این اسـتان خبـر داد 
و گفـت:  ایـن اقـدام در راسـتای حمایـت از تاسیسـات 
گردشـگری کـه بـه طـور مسـتقیم از شـیوع ویـروس 
کرونـا متحمـل خسـارت شـدند، انجـام مـی  شـود.وی 
بیان کرد: بـه دلیـل حجـم ضـرر و زیـان واردشـده بـه 
ایـن بخش اقسـاط تسـهیات تاسیسـات گردشـگری بر 
اسـاس اعـام کارگـروه، امهـال سـه ماهه خواهند شـد و 
مراکـز مشـمول ایـن موضـوع می تواننـد از ایـن فرصت 

بهره منـد شـوند.
از  حمایتـی  برنامه هـای  دیگـر  بـه  اشـاره  بـا  فاحـی 
برابـر  و  توافـق  طبـق  گفـت:   گردشـگری  تاسیسـات 
اعـام رییـس کل بانـک مرکـزی، بانک هـا و موسسـات 
غیربانکـی موظـف هسـتند بنـا بـه درخواسـت های این 
واحدهـا و در چارچـوب ضوابـط و مقررات موجـود برای 
یـک بـار و حداکثر بـه مدت پنج سـال بدهی خـود را با 
اخـذ میـزان ۷.۵ درصـد از مانده بدهی و بـا دوره تنفس 

۶ ماهـه امهـال کنند.
مدیـرکل میـراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
ایـن  از  اسـتفاده  زمـان  مـدت  افـزود:  اردبیـل  اسـتان 
مزایـا تـا پایـان شـهریورماه بـوده و واحدهـای مشـمول 
می تواننـد از ایـن فرصـت بـرای بهره منـدی از مزایـای 

آن اسـتفاده کننـد.
فاحـی اضافه کـرد: بر این اسـاس فعـاالن دفاتر خدمات 
مسافری و گردشـگری، تاسیسات گردشـگری و اقامتی، 
آب درمانی هـا، تاالرهـای پذیرایـی، مراکز اسـکان موقت 
و هنرمنـدان و عرضه کننـدگان صنایع دسـتی که پروانه 
کسـب فعالیـت خـود را از اداره کل میـراث فرهنگـی، 
صنایـع دسـتی وگردشـگری اردبیـل دریافـت کرده انـد 
مشـمول دریافـت کمک باعـوض و نیز تسـهیات بـا 
کارمـزد ۱۲ درصـد با بازپرداخت طوالنی مدت هسـتند.

زمزمـه فعـال شـدن صنـوف گردشـگری در   ◄

اردبیل  اسـتان 
در ایـن حال مسـووالن اسـتان اردبیل از شـروع فعالیت 
تدریجـی صنـوف مختلـف فعـال در حـوزه گردشـگری 
خبـر داده و تاکیـد می کننـد کـه هـر گونـه فعالیـت در 
ایـن بخـش بـا رعایـت کامـل پروتکل هـای بهداشـتی 

صـورت خواهد گرفت.  
جعفـر بـذری، رییس انجمـن مراکز اقامتـی و هتل داران 
بـه  الزم  دسـتورالعمل های  کـه  اردبیل گفـت  اسـتان 
مسـووالن و مدیـران هتل هـا و مراکـز اقامتـی اسـتان 
رعایـت  بازگشـایی با  بـرای  آماده سـازی  مـورد  در 
پروتکل هـای بهداشـتی از سـوی سـتاد ملـی و اسـتانی 
پیشـگیری از بیماری کرونا در روزهای آینده اباغ شـده 
اسـت. وی بـا اشـاره بـه برگـزاری دوره آموزشـی رعایت 
در  گذشـته  هفته هـای  در  بهداشـتی  پروتکل هـای 
بیـن مسـووالن واحدهـای اقامتـی تشـریح کـرد: ایـن 
گردشـگری  تاسیسـات  بهره بـرداران  حضـور  بـا  دوره 
برگـزار و نحـوه فعالیـت ایـن مراکـز و ضد عفونـی آن هـا 
به شـرکت کنندگان دوره هـا ابـاغ شـده اسـت. او گفت: 
حفـظ  مراکـز  فعالیت ایـن  زمـان  در  مـا  قرمـز  خـط 
سـامت عمومـی مـردم و گردشـگران بوده و امیدواریم 
بـا رعایـت پروتکل هـا میزبان مناسـبی برای مسـافران 
ورودی بـه استان باشـیم.وی اضافـه کـرد: با توجـه بـه 
ایـن کـه اصلی تریـن کاالی گردشـگری مـورد عرضـه 
اسـتان آب هـای گـرم و معدنی مجتمع هـای آب درمانی 
می باشـد، تقاضـا داریـم بـرای بازگشـایی ایـن مراکز نیز 
تمهیداتـی اندیشـه شـود و بایـد توجـه داشـت کـه بـا 
اجـرای برخـی پروتکل هـای بهداشـتی می تـوان نسـبت 
بـه بازگشـایی و اسـتفاده از خدمـات مجتمع هـای آب 

نمود. اقـدام  درمانـی 
رضا آسـتانی، مدیرعامـل جامعه آب درمانی های اسـتان 
اردبیـل نیـز از آمادگـی آب هـای گـرم معدنـی اسـتان 
بـرای بازگشـایی خبـر داد و گفـت: تمامـی مجتمع های 

آب گـرم در اسـتان ضدعفونی و برای پذیرش مسـافران 
و گردشـگران مهیـا اسـت تـا پـس از اعـام بازگشـایی 
بـر  کرونـا  از  پیشـگیری  سـتاد  سـوی  از  مراکـز  ایـن 
اسـاس دسـتورالعمل های اباغـی نسـبت بـه ایـن امـر 
اقـدام شـود.وی افـزود: پـس از اتخاذ تصمیم مسـووالن، 
مدیـران آب هـای درمانـی هـر چـه سـریع تر نسـبت به 
رعایـت اصـول بهداشـتی در ایـن مراکـز و بازگشـایی 
آب هـای گـرم اقـدام خواهنـد کرد.ایـن در حالـی اسـت 
کـه محمد مهـدی گویا، رییـس بیمارهای واگیـر وزارت 
بهداشـت و درمـان در بازدیـد اخیـر خـود از مرکز جامع 
سـامت شهرسـتان سـرعین تاکید کرد که از سرگیری 
فعالیت هـا در بخـش گردشـگری بایـد بـا رعایـت جانب 
بیان کـرد:  وی  گیـرد.  گام صـورت  بـه  گام  و  احتیـاط 
آب هـای گـرم معدنی تا اعـام وضعیت عادی در اسـتان 
اردبیل همچنـان بسـته خواهنـد بـود تا سـامت مـردم 
بـه خطـر نیفتد. به گفته وی، سـرعین نسـبت به سـایر 
مناطـق گردشـگری کشـور وضعیـت ویـژه ای دارد چـرا 
کـه در یـک بازه زمانـی جمعیت کثیـری از مسـافران و 
گردشـگران وارد ایـن شـهر شـده و اقامـت می کنند لذا 
بایـد با دقـت و همه جانبه نگـری در خصوص بـاز کردن 

کـرد. آب های معدنی تصمیم گیـری 
◄ بازگشـایی هتل ها، گام اول شـروع فعال شـدن 

گردشگری  بخش 
همزمـان بـا اجـازه تدریجـی بـه اکثـر صنوف در کشـور 
بـرای فعالیـت باالخـره نوبـت به بخـش گردشـگری نیز 
رسـیده و در نخسـتین گام اعام شـد که مراکـز اقامتی 

اسـتان  بازگشـایی خواهند شد. 
نـادر فاحـی، مدیـرکل میـراث فرهنگـی، گردشـگری 
رعایـت  گفت: بـا  اردبیـل  اسـتان  دسـتی  صنایـع  و 
ایـن  اقامتـی  مراکـز  فعالیـت  بهداشـتی  پروتکل هـای 
اسـتان از سـر گرفتـه می شـود.او افزود: بـا ابـاغ سـتاد 
مدیریـت مبارزه با شـیوع بیماری کرونا در اسـتان مراکز 
اقامتـی و گردشـگری اسـتان اردبیل مجاز به بازگشـایی 
مراکـز خـود شـده اند. او افـزود: بـه اسـتثنای مراکـز آب 
درمانـی سـایر مراکز گردشـگری و اقامتـی در اسـتان 
اجـازه شـروع فعالیـت بـا رعایـت کامـل پروتکل هـای 
بهداشـتی را دارنـد کـه در ایـن زمینه نظارت هـای الزم 

می شـود. انجـام 
فاحـی از برخـورد بـا واحدهـای متخلـف در ایـن زمینـه 
خبـر داد و افـزود: در صـورت مشـاهده مـواردی مغایـر 
بـا پروتکل هـای بهداشـتی اباغـی بـا مراکـز اقامتـی و 
گردشـگری متخلف برخورد قانونی صـورت خواهد گرفت.
گفـت:  درمانـی  آب  مراکـز  بازگشـایی  مـورد  در  وی 
مجـوز فعالیـت ایـن مراکز نیز پـس از تصویب در سـتاد 
مدیریـت مبـارزه بـا بیمـاری کرونا اسـتان اردبیـل اباغ 

شـد. خواهد 
وی اظهارداشـت:  بـا توجـه به نزولی شـدن روند شـیوع 
بیمـاری در کشـور ایـن امـکان فراهم شـده تا بـا رعایت 
پروتکل هـای بهداشـتی برخی از مشـاغل از جمله مراکز 
ظرفیـت  درصـد   ۵۰ بـا  گردشـگری  حـوزه  در  فعـال 

فعالیـت خـود را آغـاز کنند.
فاحـی هم چنین از اجرای طرح گردشـگری هوشـمند 
در اسـتان اردبیـل در پایـان مـاه مبـارک رمضـان خبـر 
و  عـادی  بازگشت شـرایط  صـورت  در  افـزود:  و  داد 
سـفید، واحدهـای گردشگری اسـتان بـا رعایـت همـه 
بازگشـایی  فطـر  عیـد  روز  در  بهداشـتی  پروتکل هـای 
شـده و فعالیـت خـود را آغـاز خواهنـد کـرد.او افـزود: 
بـه دنبـال شـیوع بیمـاری کرونا تاسیسـات گردشـگری 
و مراکـز اقامتـی اسـتان از جملـه صنوفـی بودنـد کـه 
بـه صـورت داوطلبانـه مراکـز خـود را تعطیـل کردنـد و 
متحمل خسـارت شـدند و تاش بـر ایـن اسـت تـا بـا 
بازگشـایی این مراکز و آماده سـازی آن هـا برای پذیرش 
مسـافران و گردشگران تابستانی بخشـی از این خسارات 

شـود. جبران 
منبع: ایرنا -- اردبیل 

بهار سـادات موسوی
گرد آورنده

تشکیل شورای صنفی نمایش 
در خانه سینما

 
حســین انتظامــی معــاون ســینمایی وزارت فرهنــگ  

ــورای  ــه ش ــی جلس ــس از حواش ــامی پ ــاد اس و ارش
صنفــی نمایــش کــه بــه اعتــراض خانــه ســینما منجــر 
ــت: ــر نوش ــود در توییت ــی خ ــه اجتماع ــد، در صفح ش
شـورای صنفـی نمایش قـرار نیسـت در جایی غیـر خانه 
سـینما تشکیل شـود. با یک خبر نادرسـت به دنبال ایجاد 
نگرانـی  صنفی و دوقطبی سـازی اند. دولـت متوجه اعتبار 
نهادهـای مدنـی هسـت. مـن هـم کـه خاسـتگاه صنفی 
دارم، در پاسـداری از ایـن سیاسـت دولـت جّدی تـرم چرا 

کـه قدر و قـدرت نهادهـای  مدنـی را می دانم.
در هفتـه ای کـه گذشـت، در جلسـه شـورای صنفـی 
نمایـش که با حضور سـید محمد مهـدی طباطبایی نژاد، 
معاون ارزشـیابی و نظارت سازمان سینمایی و نمایندگان 
صنـوف برگزار و مرتضی شایسـته با اکثریـت آرا به عنوان 
دبیـر شـورا در دوره جدیـد انتخاب شـد. مشـخص کردن 
سـینماهای سـرگروه، دسـتور جلسـه اولین جلسـه شورا 
بـود کـه سـینماهای آزادی، کـورش، مگامـال، ماندانـا، 
ایـران، بهمن و فرهنگ به عنوان سـرگروه معرفی شـدند.
انجمـن  از  صابـری  محمدرضـا  و  فرجـی  غامرضـا 
سـینماداران، مرتضی شایسـته از کانـون پخش کنندگان، 
حسـین فـرح بخـش بـه نمایندگـی از تهیه کننـدگان و 
محسـن امیریوسـفی به نمایندگـی از کارگردانـان در این 
جلسـه حاضـر بودنـد و طباطبایی نـژاد در ایـن جلسـه از 

اعضـای قبلـی شـورای صنفـی نمایـش قدردانـی کـرد.
بـه دنبـال برگـزاری این جلسـه، خانه سـینما اعـام کرد 
که نسـبت به حواشـی این جلسـه، در آینده موضع گیری 

خواهـد کرد.

 ---نیم نگاه ---

گردشگری استان اردبیل زیر تیغ کرونا

شاهنامه مهم ترین حماسه 
جهان است

علی  اصغـر محمدخانی معاون فرهنگـی و بین الملل 
شـهرکتاب به مناسـبت ۲۵ اردیبهشـت روز بزرگداشـت 
و  اسـتادان  اکثـر  نظـر  بـه  شـاهنامه  گفـت:  فردوسـی 
اسـت  اثـری  پرمایه تریـن  و  بزرگ تریـن  صاحبنظـران، 
کـه از عهـد روزگار سـامانیان و غزنویـان بازمانـده و در 
واقـع مهم تریـن سـند ارزش و عظمـت زبـان فارسـی و 
روشـن ترین گـواه شـکوه و رونـق فرهنگ و تمـدن ایران 
کهـن اسـت. بـا نگاهـی عمیق تـر بایـد گفـت شـاهنامه 
خزانـه  واژگان و گنجینـه  فصاحـت زبان فارسـی اسـت و 
به این سـبب اسـت کـه همه با شـاهنامه به خوبـی ارتباط 
برقـرار می کنند چون شـیوه  بیان فردوسـی سـاده و روان 

وروشـن اسـت و ابهامـی نـدارد.
اثـر  محمدخانـی گفـت: بی تردیـد شـاهنامه مهم تریـن 
حماسـی جهـان اسـت و کتـاب زندگـی اسـت کـه داد و 
خـرد جانمایه  آن اند. آن چه در شـاهنامه به انسـان آموخته 
می شـود، نجابـت و ادب و بلند نظری اسـت و نیـز آگاهی، 
دانایـی، اعتدال، شـادمانی و خاصه همـه  آنچه که زندگی 
را دلپذیـر و ارزنـده می کنـد، در شـاهنامه دیـده می شـود.

وی بـه تقـارن ایـام شـهادت مولی الموحدیـن حضـرت 
علـی)ع( با روز بزرگداشـت فردوسـی اشـاره کـرد و گفت: 
نبـی  اهل بیـت  بنـده  را  خـود  شـاهنامه،  در  فردوسـی 
و می گویـد:  پـای وصـی  و سـتاینده خـاک  می خوانـد 
»اگـر چشـم داری بـه دیگـر سـرای/ به نـزد نبـی و علی 
گیـر جـای« و تأکیـد می کنـد »بریـن زادم و هـم بریـن 
بگـذرم/ چنـان دان کـه خـاک پـی حیـدرم«. این شـاعر 
شـیعی بـه اهل بیـت ارادت تـام دارد و اشـاره می کنـد 
»هـر آن کـس که در جانش بغـض علی سـت/ ازو زارتر در 
جهـان زار کیسـت« و به دلیـل این تقارن مناسـب اسـت 
که برنامه های روز بزرگداشـت فردوسـی در فرصتی دیگر 
برگـزار شـود و چـون او خـود را خاک پای حیـدر می داند 
توجـه مـردم قطعـاً در ایـن روز بیشـتر بـه شـخصیت و 
زیسـت امیرمومنان معطوف اسـت و دلبسـتگی فردوسی 
بـه حضـرت علـی)ع( و خاندانـش بازگوکننـده حق طلبی 
دینـی و مذهبـی و واکنـش خردمندانه او در برابر سـلطه 

خلفـای بغداد اسـت.
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■■ ادامـه از صفحـه1: فرمانـدار آسـتارا نیـز می گوید: 
میـزان صـادرات کاال از مـرز این شهرسـتان در سـال ۹۸ 
نسـبت بـه سـال ماقبـل، ۶۰درصـد افزایـش یافتـه بود و 
ایـن امر نشـانگر ظرفیـت بـاالی ترانزیـت کاال و صادرات 

در آستاراسـت.
حسـن رسـتم زاد افزود: ظرفیـت های مرزی آسـتارا از هر 
سـه راه زمینـی، دریایـی و ریلـی با جهش تولیـد به عنوان 
شـعار و نـام سـال ۹۹ به طور کامل همخوانـی دارد و تجار، 
تولیدکننـدگان و صادرکنندگان کاالهـا از این فرصت برای 

رونق کسـب و کار خود بیشـتر استفاده کنند.
او بیـان کـرد: در مـاه هـای گذشـته تـردد روزانـه بیـش 
از هـزار کامیـون از مـرز آسـتارا را شـاهد بودیـم و اکنون 
نیـز بـا وجـود کنـدی عبـور و مـرور کامیون هـا بـه دلیل 
مراقبت هـای بهداشـتی، ترانزیـت کاال بـه صورت شـبانه 
روزی از مرز آسـتارا ادامه دارد و گذر کامیون ها تسـهیل 

است. شـده 
فرمانـدار آسـتارا اظهـار کـرد: اداره کل گمـرک، پایانـه 
مـرزی و راهـداری و حمـل و نقـل جاده ای بـازوان حمل 
و نقل و زمینه سـاز بسـتر ترانزیت کاال و تجارت خارجی 
در ایـن شهرسـتان هسـتند و عملکـرد و کارایـی آن هـا 

شایسـته قدردانی اسـت.
بیمـاری کرونـا که بیـش از ۲۰۰ کشـور جهـان را درگیر 
در  خـود  شـیوع  اوج  روزهـای  از  اسـت،  کـرده  خـود 
اسـفندماه، اسـتان گیان را نیز متاثر سـاخت و بسـیاری 
از کسـب و کارهـا را تعطیـل و تجـارت مـرزی را تحـت 

شـعاع قـرار داد.  
فرمانـدار آسـتارا نیـز گفـت: میـزان صـادرات کاال از مـرز 
ایـن شهرسـتان در سـال ۹۸ نسـبت به سـال ماقبل، ۶۰ 
درصـد افزایـش یافتـه بـود و ایـن امـر نشـانگر ظرفیـت 

بـاالی ترانزیـت کاال و صـادرات در آستاراسـت.
◄ تجارت خارجی در مرز آبی

رئیـس اداره بنـدر و دریانـوردی آسـتارا گفـت: ایـن بندر 
عنـوان  بـه  و  دارد  وسـعت  هکتـار  منظـوره ۶۰  چنـد 
نخسـتین بندر بخـش خصوصی کشـور، نزدیـک ترین و 
مقـرون بـه صرفـه تریـن مسـیر تجـارت و حمـل و نقـل 
کاال بیـن آسـیا، آفریقـا و اروپا محسـوب می شـود و برای 
تخلیـه و بارگیـری کشـتی هـای ۲ هـزار و ۵۰۰ تنـی 

طراحی شـده اسـت.
کیانـوش امیـری عنـوان کـرد: در سـال گذشـته ۱۲۲ 
هـزار تـن انـواع کاالها از مـرز دریایی آسـتارا به خـارج از 
کشـور صـادر و ۳۰ هـزار تـن کاال نیـز به کشـورمان وارد 
شـده اسـت.وی افـزود: آمـار باالی صـادرات کاال نسـبت 
بـه واردات، بیانگـر رونق صـادرات تولیدات داخلـی از این 
مرز اسـت و خوشـبختانه مـرز دریایی آسـتارا در روزهای 
کرونایـی نیز بـا تمام ظرفیت فعال بود و در مسـیر تحقق 

جهـش تولید قـرار گرفته اسـت.
 معـاون سیاسـی، امنیتـی و اجتماعـی فرمانـدار آسـتارا 
نیـز معتقد اسـت: چـرخ تجـارت خارجی در بندر آسـتارا 
همـواره در حرکـت اسـت و منطقـه ویژه اقتصـادی بندر 
نیـز برای سـرمایه گـذاری و کارآفرینـی بخش خصوصی 

اسـت. آماده 
سـامان ساسـانیان افـزود: از ایـن رو بایـد کارآفرینـان و 

فعـاالن بخـش خصوصـی بـا سـرمایه گـذاری در حـوزه 
صنایـع بسـته بنـدی و حمـل و نقـل کاال در منطقه ویژه 
اقتصـادی بنـدر آسـتارا، بـرای رونـق کسـب و کارهـا و 

جهـش تولیـدات خـود اقـدام کننـد.
◄ ترانزیت کاال در مرز ریلی

ــن  ــزود: راه آه ــه اف ــتارا در ادام ــرک آس ــرکل گم مدی
آســتارا -- آســتارا بیــن ایــران و جمهــوری آذربایجــان 
در فروردیــن ســال ۹۷ افتتــاح شــده و اکنــون کاالهــای 
آســتارا  راه  آهــن  بارانــداز  در  و صادراتــی  وارداتــی 
بارگیــری و تخلیــه و بــا کامیون هــا بــه نقــاط مختلــف 
ایــران حمــل مــی شــود و بعــد از اتصــال ریــل آســتارا 
بــه رشــت و تکمیــل کریــدور شــمال -- جنــوب، انتقال 
ــه  ــادر ب ــن بن ــی تری ــن از جنوب ــه وســیله راه آه کاال ب

ــران میســر خواهــد شــد. آســتارا و خــارج از ای
رسـول امیدی ادامه داد: ۱۲۰ هزار و ۶۸ تن کاال در قالب 
۲ هـزار و ۱۵۸ واگـن در سـال قبل از بارانـداز راه آهن این 
شهرسـتان مـرزی خـارج و ۲۲۷ هـزار و ۱۵۸ تـن کاال با 
سـه هـزار و ۶۳۲ واگـن به آن وارد شـده  اسـت.وی افزود: 
ارزش کاالهای صادر شـده در سـال گذشته ۳۶ میلیون و 
۷۳۳ هـزار و ۲۹۱ دالر و ارزش کاالهای وارده ۷۰ میلیون 
و ۶۰ هـزار و ۶۰۵ دالر بـوده و کاالهـای صادراتـی شـامل 
لوازم خانگی، سـرامیک، سـیمان، میوه، سـنگ و کلینکر 
و بیشـتر کاالهـای وارد شـده تختـه ام دی اف و غـات 

بوده اسـت.
مدیـرکل گمـرک آسـتارا اظهار کرد: گمـرک بارانـداز راه 
آهـن از اوایـل تیرمـاه سـال ۹۷ فعال و در سـال گذشـته 
در بارانـداز آن، ۲۷ هـزار و ۸۵۳ تـن کاال توسـط هـزار و 
۶۵۸ دسـتگاه کامیـون حمل و نقل شـده اسـت.او گفت: 
مـرز ریلی آسـتارا از نظر تجارت بیـن المللی اهمیت فوق 
العـاده ای دارد و هنـوز همـه ظرفیـت هـای آن آشـکار 
نشـده اسـت و رغبت کشـورهای اوراسیا و همسـایه برای 
اسـتفاده تجـاری از ایـن مرز ریلـی، موید امتیـاز راه آهن 

آسـتارا در اقتصـاد برون مرزی اسـت.
یـک میلیـون و ۷۴۷ هـزار و ۸۴۶ نفـر در سـال ۹۸ از 

مـرز زمینی آسـتارا تـردد کردنـد و تعـداد ترددکنندگان 
خروجی نسـبت به سـال ماقبل، ۲۹ درصـد و ورودی ۲۵ 

درصـد افزایش داشـته اسـت.
◄ صادرات غیرنفتی و تردد در مرز زمینی

مدیـرکل گمـرک آسـتارا گفـت: در سـال گذشـته ۷۷۴ 
هـزار تـن کاالی غیرنفتـی بـه ارزش ۴۱۰ میلیـون دالر، 
از گمـرک ایـن شهرسـتان بـه خارج از کشـور صادر شـد 
و بیشـتر کاالها شـامل محصوالت کشـاورزی، شیمیایی، 
معدنـی و فلـزی،  غذایـی، پاسـتیکی، سـیمان، گـچ، 
شـوینده، پارچه، صنایع دسـتی، فرش و موکت، پوشـاک 

و کیـف و کفـش بوده اسـت.
امیـدی ادامه داد: در سـال گذشـته ۱۲۵ هـزار تن کاالی 
خارجـی شـامل لـوازم چوبـی، فراورده هـای نفتـی، پنبه، 
الیاف مصنوعی، شـمش و ورق آهن، مس و پشـم شیشـه 
بـه ارزش ۲۳۲ میلیـون دالر از مـرز زمینـی آسـتارا بـه 
داخـل حمـل و نقل شـده اسـت.به گفتـه وی، هم چنین 
۱۶۵ هـزار تن کاال شـامل لـوازم برقی، خودروی سـواری، 
مبل، ماشـین آالت، لوازم بهداشـتی، مصالح سـاختمانی، 
ظـروف شیشـه ای، پوشـاک، مواد شـیمیایی و محصوالت 
کشـاورزی بـه ارزش ۷۲۴ میلیون دالر به خارج از کشـور 
ترانزیـت شـده اسـت.وی میـزان تجـارت چمدانـی در 
گمـرک آسـتارا را در سـال گذشـته ۱۵ هـزار و ۳۷۰ تـن 
کاال بـه ارزش ۶۱ میلیـون و ۴۷۷ هزار دالر اعام کرد که 
مقصـد اغلـب آن هـا  جمهـوری آذربایجان بـوده و عمده 
ایـن کاالهـا هـم مـواد غذایـی، پاسـتیکی و محصوالت 

کشـاورزی است.
مدیـر کل گمـرک آسـتارا بیـان کـرد: در ایـن میـان یک 
میلیون و ۷۴۷ هزار و ۸۴۶ نفر در سـال ۹۸ از مرز زمینی 
آسـتارا تـردد کردنـد و تعـداد ترددکننـدگان خروجـی 
نسـبت بـه سـال ماقبـل، ۲۹ درصـد و ورودی ۲۵ درصد 

افزایش داشـته اسـت.
◄ راه مرزی چهارم در حال ساخت است

در ایـن میـان چنـدی پیـش فرمانـدار آسـتارا  از در حال 
سـاخت بـودن راه زمینی جدیدی برای حمـل و نقل کاال 
بـه جمهـوری آذربایجان، بـه مـوازات راه آهن آسـتارا -- 
آسـتارا خبـر داد و بـر هماهنگی برای کلنگ زنی رسـمی 

ایـن طـرح عمرانـی با حضور مسـووالن تاکیـد کرد.
رسـتم زاد گفت: جمهـوری آذربایجان این مسـیر زمینی 
را تـا لـب مـرز احداث کرده اسـت و ما نیز باید با سـرعت 
بـه سـاخت آن از بارانـداز تـا مـرز اقـدام کنیـم تا بـا بهره 
بـرداری از ایـن راه زمینـی دوم، ترانزیـت کاال بـه بارانـداز 
راه آهـن آسـتارا عـاوه بـر قطارهـا، از طریـق کامیون ها 
نیـز صورت گیـرد.او ادامـه داد: مسـووالن حـوزه راه آهن 
و اقتصـاد کشـور بایـد بـه ظرفیـت هـای تجـارت بـرون 
مـرزی آسـتارا بیش از گذشـته توجه داشـته باشـند تا از 
قابلیت هـای ایـن شهرسـتان مـرزی بـرای توسـعه پایدار 

اسـتان و کشـور اسـتفاده شود.
بندر آسـتارا یکی از شـهرهای زیبای مرزی ایران و استان 
گیـان اسـت کـه در جـوار مـرز آذربایجـان واقع شـده و 
فاصلـه این شـهر بندری زیبـا با جاذبه هـای طبیعی، بکر 

و خـارق العاده با رشـت ۱۷۲ کیلومتر اسـت.
منبع:ایرنا--آستارا

آستارا معبر ویژه؛

رونق صادرات غیرنفتی ایران
گرد آورنده

گـودرزی علیرضـا 

کاهش صادرات ایران 
در فروردین ۹۹

ــاق  ــه شــده از ســوی ات ــر اســاس اطاعــات ارائ ب
ــاه  ــتین م ــی در نخس ــران ایران ــران، تاج ــی ته بازرگان
از ســال جــاری، حــدودا یــک میلیــارد و ۶۰۰ میلیــون 
ــاس  ــدد در قی ــن ع ــه ای ــته اند ک ــادرات داش دالر ص
ــل کاهشــی ۳۶ درصــدی  ــال قب ــدت مشــابه س ــا م ب
ــن ۱۳۹۸  ــران در فروردی را نشــان می دهــد. واردات ای
نیــز بیــش از ۲.۳ میلیــارد دالر بــوده کــه در فروردیــن 
امســال بــه کمتــر از دو میلیــارد دالر رســیده و 

ــد. ــان می ده ــدی را نش ــی ۱۷ درص کاهش

وزن صادراتــی ایــران نیــز از بیــش از هشــت میلیــون 
ــون  ــج میلی ــدود پن ــه ح ــن ۱۳۹۸ ب ــن در فروردی ت
تــن در نخســتین مــاه امســال رســیده و کاهشــی ۳۹ 
درصــدی را نشــان می دهــد. وزن واردات ایــران در 

ــه اســت. ــش یافت ــا ۲۱ درصــد افزای ــن دوره ام ای
متوســط قیمــت کاالهــای تجــاری کشــور دیگــر 
ــر  ــت. ب ــاه اس ــن م ــده در فروردی ــر ش ــزارش منتش گ
ایــن اســاس متوســط قیمــت صادراتــی کاالهــای 
ایــران در فروردیــن مــاه امســال بــه ۳۰۹ دالر در 
ــابه  ــدت مش ــا م ــاس ب ــه در قی ــیده ک ــن رس ــر ت ه
ــان  ــدی را نش ــار درص ــی چه ــته، افزایش ــال گذش س
ــا از ۱۱۲۱  ــران ام ــط ارزش واردات ای ــد. متوس می ده
دالر در هرتــن در فروردیــن گذشــته بــه ۷۶۴ تــن در 
ــه کاهشــی ۳۲  ــی ســال ۱۳۹۹ رســیده ک ــاه ابتدای م

درصــدی را نشــان می دهــد.
تهــران اصلی تریــن  بازرگانــی  اتــاق  هــم چنیــن 
ــال ۱۳۹۹ را  ــی س ــور در ابتدای ــاری کش ــرکای تج ش
ــن  ــدر ای ــن را در ص ــان چی ــه همچن ــرده ک ــام ک اع
فهرســت نشــان می دهــد. ایــران در فروردیــن ۳۱ 
درصــد از کل صــادرات خــود را بــه چیــن انجــام داده 
ــد،  ــا ۲۱ درص ــی ب ــده عرب ــارات متح ــس از آن ام و پ
ــا هفــت درصــد و  ــا ۱۵ درصــد، افغانســتان ب ــراق ب ع
ترکیــه بــا چهــار درصــد در رده هــای بعــدی هســتند.

ــدن  ــل ش ــا، تبدی ــن آماره ــل در ای ــل تام ــه قاب نکت
ــده  ــد عم ــن مقص ــه دومی ــی ب ــده عرب ــارات متح ام
ــرای  ــن ب ــش از ای ــا پی ــه ت ــران اســت ک ــی ای صادرات
مــدت طوالنــی در اختیــار عــراق بــود. ترکیــه نیــز بــا 
کاهــش جــدی واردات از ایــران، در یــک مــاه تنهــا ۷۲ 

ــت. ــته اس ــون دالر واردات داش میلی
ــا  ــن ب ــز چی ــی کاال نی ــادی واردات ــان مب ــن می در ای
ــران  ــه ای ــده کاال ب ــن صادرکنن ــد، اصلی تری ۲۰ درص
بــوده اســت و پــس از آن امــارات متحــده عربــی قــرار 
ــه  ــه شــدت ب ــران از امــارات و چیــن ب دارد. واردات ای
یکدیگــر نزدیــک شــده اســت. پــس از ایــن دو کشــور 
ــد  ــام هلن ــد. ن ــرار دارن ــد ق ــد و هلن ــه، هن ــز ترکی نی
ــته  ــال های گذش ــه در س ــده ک ــرح ش ــی مط در حال
ــریک  ــن ش ــوان اصلی تری ــه عن ــان ب ــواره از آلم هم
تجــاری باقــی مانــده در ایــران یــاد می شــد. بــر 
ــی،  ــاق بازرگان ــوی ات ــده از س ــه ش ــار ارائ ــاس آم اس
میــزان صــادرات و واردات ایــران بــه تمامــی شــرکای 
ــت  ــه عل ــه ک ــاه کاهــش یافت ــن م ــی خــود در ای اصل
ــدی  ــش ج ــا و کاه ــروس کرون ــیوع وی ــی آن ش اصل
ــته  ــای گذش ــه ای در هفته ه ــی و منطق ــارت جهان تج

ــوده اســت. ب

 ---نیم نگاه ---

فرماندار دلگان در جنوب سیسـتان و بلوچسـتان گفت: 
همزمـان با سـفر وزیـر جهاد کشـاورزی یک هـزارو ۳۰۰ 
هکتـار سـامانه آبیـاری نویـن در این شهرسـتان افتتاح و 

مـورد بهره برداری کشـاورزان قـرار گرفت.
مجتبـی شـجاعی اظهار داشـت: یـک هـزارو ۳۰۰ هکتار 
سـامانه آبیـاری نویـن در دلـگان در قالب ۳۰ پـروژه اجرا 
شـده اسـت. وی بـا بیـان ایـن کـه ۹۵۷ هکتـار از ایـن 
سـامانه قطـره ای، ۶۷ هکتـار بارانـی و ۲۷۶ هکتار نیز کم 
فشـار اسـت افزود: بـرای اجـرای ایـن پروژه هـا افزون بـر 
۱۴۲ میلیارد ریال هزینه شـده اسـت. وی بیان کرد: رتبه 
نخسـت آبیاری نوین سیسـتان و بلوچسـتان با حدود ۱۳ 

هـزار هکتـار به شهرسـتان دلگان اختصـاص دارد.
شـجاعی افـزود: بـا توجـه بـه چالـش کمبـود آب، تغییر 
الگـوی کشـت ضـرورت دارد به طوری که توسـعه سـطح 
زیـر کشـت گلخانه ها بـه اصـاح الگوی کشـت و افزایش 
تولیـد در حـوزه کشـاورزی کمـک می کنـد. وی اظهـار 
داشـت: سیستان وبلوچسـتان جزو اسـتان های کم بارش 

و از نظـر منابـع آبـی در محدویت قـرار داردکه بکارگیری 
سیسـتم های نوین آبیـاری ضرورت بخش کشـاورزی این 

اسـتان است.
فرمانـدار دلـگان اظهارداشـت: بـرای اجرای سیسـتم های 
نویـن آبیاری در سیسـتان و بلوچسـتان هیچ محدودیتی 
وجـود نـدارد بـه طـوری کـه دولـت نیـز بـرای تشـویق 
اجرایـی  هزینـه  ۸۵درصـد  امـر  ایـن  بـه  کشـاورزان 

سیسـتم های نویـن آبیاری را بـه صورت باعـوض تامین 
پرداخـت می کنـد. و 

وی ادامـه داد: متقاضیان با داشـتن مجوز برداشـت آب و 
مـدارک کامـل زمیـن، می تواننـد از طریـق سـامانه طرح 
توسـعه سـاماندهی نویـن آبیاری نام نویسـی تا نسـبت به 
اجرای سیسـتم برای اراضی زراعی و باغات آنان از سـوی 

سـازمان جهاد کشـاورزی اقدام شـود.
شـجاعی گفت:صرفه جویی در مصرف آب، سـرعت باالی 
رویـش گیـاه، بـه کارگیـری کـود همزمـان بـا آبیـاری، 
جلوگیـری از رشـد بـی رویه علف های هـرز، صرفه جویی 
تـر محصـوالت و  برداشـت راحـت  انـرژی،  در مصـرف 
افزایـش کمـی و کیفی محصوالت از مزایـای به کارگیری 

روش هـای آبیـاری نویـن به شـمار مـی رود.
گفتنـی اسـت؛کاظم خاوازی وزیرجهادکشـاورزی با سـفر 
بـه منطقه سیسـتان از نزدیک از طرح ۴۶ هـزار هکتاری 
دشـت سیسـتان در پنج شهرسـتان شـمالی این اسـتان 

دیـدن کرد.

افتتاح۱۳۰۰ هکتار سامانه آبیاری نوین در دلگان 
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کافـــه شـــهر-- تبلیغات و رسانه ها --

حمیــد مزرعــه غالمرضــا علمشــاهی
بخش دوازدهم و سیزدهم

آرتـور میلـر نمایش نویس، مقاله نویس و فعال سیاسـی 
آمریکایی در سـال ۱۹۱۵ متولد شـد. شهرت او با نوشتن 
نمایش نامه مرگ فروشـنده در سـال ۱۹۴۹ تثبیت شـد 
کـه در آن ویلـی لومـان، پـس از زندگـی ای سرشـار از 
ناامیـدی و فقـر، خـودش را در یـک تصـادف رانندگی به 
کشـتن داد تـا پسـرش بتوانـد بـا پـول بیمـه ی او کار و 

بـاری راه بیندازد.
موفقیـت بـزرگ بعـدی آرتـور میلـر بوتـه ی آزمایش در 
سـال ۱۹۵۳ بـود، نمایـش محاکمـه و اعـدام گروهـی از 
زنـان بـه جـرم جادوگری در سـلیم ماساچوسـت در طی 
سـال های ۱۶۹۲ اسـت. همـان طـور کـه اشـاره شـد، 
ایـن نمایشـنامه کنایـه ای اسـت بـه مکارتیسـم، تعقیب 
جنون آمیـز کسـانی که در طول دهـه ی ۱۹۵۰ در ایاالت 
متحده به کمونیسـم منتسـب بودنـد. این نمایشـنامه به 
ویـژه بـه عنـوان اعتراضـی علیه دوسـت قدیمـی اش الیا 
کازان، نوشـته شـده بود، کسـی که در پیشـگاه کمیته ی 
فعالیـن ضـد آمریکایـی حاضـر شـد و کمونیسـت بـودن 

رفقـای بازیگـر و کارگردانـش را لـو داد.
خـود میلـر در سـال ۱۹۵۶ بـه کمیتـه احضار شـده بود، 
بـه همـراه همسـرش، مریلین مونـرو، که در سـال ۱۹۵۱ 
بـا او ازدواج کـرده بـود و پاسـپورتش توقیـف شـده بـود. 
او در سـال ۱۹۵۶ متـن آخریـن فیلـم مونـرو، ناجورها را 

تهیـه کرد.
عنـوان  تحـت  او  مقالـه ی  امـا  نبـود،  فیلسـوف  میلـر 
تـراژدی و انسـان معمولـی کـه ابتـدا در قالـب مقالـه ای 
بـرای نشـریه ی نیویـورک تایمز در سـال ۱۹۴۹ منتشـر 
شـد، تقریبـا بـه همـه ی مسـائل مهمـی مـی پـردازد که 

فیلسـوفان تـراژدی را بـه خـود مشـغول داشـته اسـت.
◄ آیا امروز تراژدی ممکن است؟

پرسـش محوری میلر همان پرسـش محوری کامو اسـت، 
آیـا امـروز تـراژدی ممکـن اسـت؟ هـدف میلـر در مقـام 
نویسـنده ی چیزهایـی کـه آن را تـراژدی تلقـی می کند، 
آن اسـت کـه پاسـخی مثبت به این پرسـش دهـد. برای 
ایـن منظـور، او کارش را با تمرکز بر دو اسـتدالل مخالف 

و رد آن هـا آغـاز می کند.
او ماحظـه می کند که شـکاکیت علـم، خـون از اندام های 
اعتقـاد انسـان مـدرن بیـرون ریختـه اسـت و حملـه ی 
قهرمانانـه بـه زندگـی که معرف قهرمـان اصیـل و تراژیک 
اسـت، نمـی تواند از نگرش حزم و احتیـاط، خوراک بگیرد.

اگـر تـراژدی مسـتلزم آشـکار شـدن یـک یـا چنـد اصل 

اخاقـی اسـت، پـس ایـن ادعـا در نمایـش نامـه ی بـا 
خشـم بـه یـاد آر، جـان آزبرن کـه هیـچ انگیـزه ای برای 
شـجاعت سـودمند باقـی نمانده، معـادل بیـان این گایه 
اسـت که تـراژدی مدرن غیـر ممکن اسـت. تأمات میلر 
دلیلـی بدسـت می دهنـد بـر ایـن کـه چـرا در ظاهـر امر 

چنیـن انگیزه  هـای وجـود ندارند.
نگـرش علمـی که در بهترین حالت فرضیـات محتاطانه و 
قابـل تردیـد را روا مـی دارد، اجازه نمی دهد کـه مدرنیته، 
بـه تعبیر هگل، مظاهر مجسـمه وار انگیزه های شـجاعت 

سـودمند را بیافریند.
◄ آنتیگونه ی مدرن غیر ممکن است

واکنـش میلـر به ایـن اسـتدالل، که بـا جلو رفتـن مقاله 
ظاهـر مـی شـود، انـکار صـرف اسـت. هنـوز هـم اصـول 
اخاقـی ای وجـود دارد کـه ارزش مبـارزه و شـاید ارزش 
مـردن در راه شـان را دارنـد. حـزم و احتیـاط در عرصه ی 
اخـاق صرفـا نـام دیگـری اسـت بـرای بزدلـی. چنیـن 
واکنشـی از سـوی میلر پیـام زندگی او نیز هسـت. آزادی 
اندیشـه و آزادی از پیگردهای کیفـری مالیخولیایی قطعا 

انگیزه هـای هسـتند کـه ارزش مبـارزه دارنـد.
اسـتدالل دوم بـرای غیر ممکن بـودن تـراژدی مدرن آن 
اسـت کـه تراژدی دربـاره ی افرادی بـا موقعیت اجتماعی 
رفیـع بـوده اسـت و بایـد باشـد. یعنـی ایـن شـرط کـه 
تـراژدی بایـد دربـاره ی پادشـاهان و ملکه ها باشـد، حال 
آن کـه، دوران مـدرن دورانـی اسـت، بـدون پادشـاهان، 

تـراژدی مسـتلزم سلسـله مراتـب اجتماعـی اسـت، امـا 
دموکراسـی ایـن سلسـله مراتب را کشـته اسـت.

ردیـه ی میلـر بـر ایـن شـرط کـه تـراژدی باید دربـاره ی 
پادشـاهان و ملکه ها باشـد، عنوان مقالـه اش را در اختیار 
او قـرار می هـد، انسـان معمولـی همـان قدر مسـتعد آن 
اسـت کـه موضوعـی بـرای تـراژدی، بـه واالتریـن معنای 

کلمـه باشـد کـه پادشـاهان بودند.
◄ قهرمان تراژیک

میلـر در دفـاع از امـکان یـک قهرمـان تراژیـک معمولـی 
اسـتدالل می کنـد، از ایـن راه کـه می گویـد ایـن واقعیت 
کـه روان درمانـی مـدرن با مفاهیمی چون عقـده ی ادیپ 
و عقـده ی اورسـتس سـر و کار دارد، روشـن می کنـد کـه 
انسـان معمولـی همـان فرآیندهـای ذهنـی ای را تجربـه 
تجربـه  گذشـته  زاده ی  واال  قهرمانـان  کـه  می کنـد 
می کردنـد. یـک نکتـه در ایـن بـاب آن اسـت کـه اگـر 
عمـل تراژیـک را برتـر از تمـام فر هـای هنـری گرامـی 

نمی بـود. درک  قابـل  داشـته اند 
این واکنش از اهمیت تاکید سـنت بر پادشـاهان و ملکه ها 
غافـل می مانـد، همـان طـور که قبـًا دیدیـم، ارسـطو به 
هیـچ وجه انـکار نمی کند که مـا مخاطبان تـراژدی همان 
فرآینـد ذهنـی قهرمـان را تجربـه می کنیـم. بر عکـس، او 
بـر ایـن مسـأله اصـرار دارد و تاکیـد می کنـد کـه قهرمان 
کسـی باشـد که بتوانیم با او همذات پنداری کنیم و از این 

طریـق ترس و شـفقت همدالنـه را تجربه کنیم.
دلیـل آن کـه در نـگاه ارسـطو قهرمـان بایـد در زمـره ی 
واال مقامـان اجتماعـی باشـد آن اسـت کـه اگـر قهرمـان 
چنین شـانی نداشـته باشـد، بخـت برگشـته گی تراژیک 

به قـدر کافـی دراماتیـک نخواهـد بود.
دیدیـم کـه شـوپنهاور همیـن نکته را بسـط می دهـد. با 
ایـن کـه او تـا حـدی بر ایـن دیـدگاه میلر پیش دسـتی 
می کنـد کـه تراژدی هـای مدنی نباید مغفول واقع شـوند. 
امـا او اسـتدالل می کنـد کـه پادشـاهان و ملکـه هـا هم 
چنـان موضوعات بهتری هسـتند، زیرا کارکترهـای بورژوا 

رفعتـی ندارند کـه از آن تنـزل کنند.
او بـا احتیـاط می گوید کـه به خصوص بـرای مخاطبینی 
که به لحاظ اجتماعی و مالی  تامین هسـتند، بدبختی های 
قهرمـان طبقـه ی متوسـط ناچیز و به راحتی حل شـدنی 
بـه نظـر مـی آیـد، بـه طـوری کـه بـا ایـن قهرمانـان این 

مخاطبـان به لحـاظ تراژیک بـه لـرزه نمی افتند...
)ادامه دارد(

فلسفه و تراژدی ) آرتور میلر (

لحظاتی با شعر به انتخاب نیما موسوی

"امیرخسرودهلوی"

چو خاک بر سر راه امید منتظرم
کزان دیار رساند صبا نسیم وفا

برای کس چو نگردد فلک بی تقدیر
عنان خویش گذارم به اقتضای قضا

میان صومعه و دیر گر چه فرقی نیست
چو من به خویش نباشم چه اختیار مرا

کسی که بر درمیخانه تکیه گاهی یافت
چه التفات نماید به مسند دارا ؟

خوش آن کسی که درین دور می دهد دستش
حریف جنس و می صاف و گوشه تنها

"بیدل دهلوی"
ای خیال قامتت آه ضعیفان را عصا

بر رخت نظاره ها را لغزش از جوش صفا
نشئه صدخم شراب از چشم مستت غمزه ای
خونبهای صد چمن از جلوه هایت یک ادا

همچوآیینه هزارت چشم حیران رو به رو
همچوکاکل یک جهان جمع پریشان درقفا

تیغ مژگانت به آب ناز دامن می کشد
چشم مخمورت به خون تاک می بندد حنا

ابروی مشکینت از بار تغافل گشته خم
مانده زلف سرکشت ز اندیشه دل ها دوتا

رنگ خالت سرمه در چشم تماشا می کند
گرد خطت می دهد آیینه دل را جال

بسته بر بال اسیرت نامه پرواز ناز
خفته در خون شهیدت جوش گلزار بقا

ازصفای عارضت جان می چکدگاه عرق
وز شکست طره ات دل می دمد جای صدا

لعل خاموشت گر از موج تبسم دم زند
غنچه سازد در چمن پیراهن ازخجلت قبا

از نگاهت نشئه ها بالیده هر مژگان زدن
وز خرامت فتنه ها جوشیده از هر نقش پا

هرکجا ذوق تماشایت براندازد نقاب
گر جمالت عام سازد رخصت نظاره را
آخر از خود رفتنم راهی به فهم ناز برد

کیست گردد یک مژه برهم زدن صبرآزما
مردمک از دیده ها پیش از نگه گیرد هوا

سوختم چندآن که با خوی توگشتم آشنا
عمرها شد درهوایت بال عجزی می زند

ناکجا پروازگیرد بیدل از دست دعا

"سلمان ساوجی"
دل به بوی وصل آن گل آب و گل را ساخت جا

ورنه مقصود آن گلستی گل کجا و دل کجا
از هوای دل گل بستان خوبی یافت رنگ

وزگل بستان خوبی بوی می یابد هوا
گر دماغ باغ نیز از بوی او آشفته نیست

پس چرا هر دم ز جای خود جهد باد صبا
جز به چشم آشنایانش خیال روی او
در نمی آید که می داند خیالش آشنا

با شما بودیم پیش از اتصال مائ و طین
حبذا ایاما فی وصلکم یا حبذا

مردمی کایشان نمی ورزند سودای گلی
نیستند از مردمان خوانندشان مردم گیا

تا قتیل دوست باشد جان کجا یابد حیات
تا مریض عشق باشد دل کجا خواهد دوا
هندوی زلف تو در سر دولتی دارد قوی

این که دستش می رسد کت سر در اندازد به پا
عاشقان آنند کایشان در جدایی واصلند

حد هر کس نیست این هستند آن خاصان جدا
زن خراب آباد گل سلمان به کلی شد ملول

ای خوشا روزی که ما گردیم ازین زندان رها

"شاطرعباس صبوحی"
پدر، خواهد ببّرد زلفکان چون کمندش را

پسر حیران، که چون سازد گرفتاران بندش را
کند کوتاه، دست از زلف و از لعل شکر خندش

نداند کاین دو هندو، پاسبانانند قندش را
سپندش خال و دودش زلف و آتش، پرتو رویش
عبث بی دود می خواهی بر این آتش، سپندش را

نکرده هیچ ابرو خم به قطع زلف می ماند
کمانداری که داد از دست ارپیچان کمندش را

صبوحی آن قدر نگذاشت آن زلف تا برجا
که گیری یک شب و بوسی دو لعل نوشخندش را

بخــش بیســت و یکم

روش های  زمینه  در  قبل  قسمت  در 
اشاره کردیم که روش های کاسیک  تبلیغات   بندی  بودجه 
پارامتر  تلفیق چند  از  به  نوعی  تبلیغاتی خود  بودجه  تعیین 
رو  پیش  را  اصلی  طریقه  سه  درمجموع  که  شده اند  تشکیل 
یا  فروش  از  درصدی  اساس  بر  تبلیغات  هزینه  می گذارند، 
درصدی از سود، هزینه تبلیغات بر اساس قسمتی از فروش هر 
واحد محصول، هزینه تبلیغات بر اساس موضوع واقعیت و وظیفه 
بنظر نگارنده از این سه روش بهترین آن که در مقیاس وسیع 
مورد استفاده قرار می گیرد، تخصیص بودجه بر پایه درصدی از 
فروش یا سود است، اما تفکیک منطقی این مسئله، حائز اهمیت 
از محل فروش،  ترتیب که هزینه کردن  بدین  ویژه ای است، 
این که سود  با در نظر گرفتن  مزایایی نسبت به سود دارد و 
می تواند به دالیل مختلف مثل باال رفتن دست مزدها، افزایش 
ناگهانی تعرفه های برق، آب و گاز، افزایش قیمت مواد اولیه و 
دالیل بی شمار دیگر دچار دستخوش شود، ارجح این است که 
تخصیص بودجه بر اساس درصدی از فروش باشد. زیرا در غیر 
این صورت، چنانچه سود در مقطعی از زمان کاهش پیدا کند 
و این مسئله به موضوع فروش یا تبلیغات هم ربطی نداشته 
باشد، هزینه تبلیغ هم کاهش می یابد؛ برای مثال، دو درصد از 
یک سود یک میلیون تومانی، کمتر از دو درصد از یک سود دو 
میلیون تومانی است؛ روشن است که چنین تأثیری در بودجه 
بندی تبلیغات و پایین آوردن حجم تبلیغات به دلیل پایین 
آمدن سود، خود منجر به کاهش فروش و در ادامه با سیر نزولی 
سود همراه خواهد بود.صاحبان کاالها ممکن است از طریق قطع 
تبلیغات به میزان کمی به سود خود بیفزایند؛ اما به طور حتم، 
چنین رویکردی در بلندمدت به زوال انجامیده و کل عملکرد 
را به ورطه سقوط می کشاند. مزیت قابل توجه استفاده از شیوه 
درصدی از فروش، حفظ تعادل حجم تبلیغ با حجم فروش است 
و همان گونه که روشن است، این موضوع اثربخشی مناسبی در 
تبلیغات داشته و به خاطر پردازش صحیح بودجه در بلندمدت، 
موفقیت های زیادی در پی خواهد داشت..در روش درصدی از 
و  کاال  رفتار صاحبان  از  به سادگی  می توان  فروش، همچنین 
تولیدکنندگان رقیب در زمینه های مشابه استفاده کرد. میزان 
تقریبی رقم به دست آمده به خوبی می تواند راهنمای مناسبی 

برای تبلیغات محصول باشد. 
******

پیشتر در زمینه روش های بودجه بندی تبلیغات  به روش درصد 
فروش یا سود پرداختیم  اینک به ادامه مطلب در زمینه دو 
روش دیگر می پردازیم البته  این موضوع نیز قابل ذکر است که 
در تمامی مراحل تعیین بودجه های تبلیغاتی، احتیاط شرط الزم 
است و وقوف به مسئله نسبت صحیح بودجه محصول به بودجه 
محصوالت مشابه، امری بسیار ضروری است و موید این مطلب 
خواهد بود که پایه و اساس انتخاب و تخصیص بودجه تبلیغاتی، 
الزاماً نباید به طور کامل با حرکت تبلیغاتی رقبا تطابق داشته 
باشد. گرفتن میانگین از بودجه صرف شده رقبا در زمان های 
رسانه های  در  گوناگون  بودجه های  بررسی  و  سال  مختلف 
بودجه های  تعیین  در  اهمیت  حائز  نکات  دیگر  از  مختلف، 
می شود  مشاهده  مقوله،  همین  با  ارتباط  در  است.  تبلیغاتی 
وضعیت های  در  مواقع  از  پاره ای  در  محصوالت  از  بعضی  که 
دارند.در  خود  مشابه  محصول  با  اساسی  تفاوت هایی  خاص، 
روست،  پیش  که  زمینه ای  به مثابه  می بایست  خصوص  این 
هزینه تبلیغاتی بیشتر یا کمتر مدنظر قرار گیرد. برای نمونه، 
در برخی محصوالت که احساس می شود سیکل عمر محصول 
به نکته ای تعیین کننده تبدیل شده است، بایستی متناسب با 
وضعیت مزبور به تبلیغات پرداخت. با تمامی اوصافی که ذکر 
شد، صاحبان کاال نباید اجازه دهند که هیچ شیوه ای به طور 
قطعی و به صورتی دست و پاگیر عمل کند؛ زیرا ممکن است 
روش درصدی از فروش یا هر شیوه دیگری، در بعضی مقاطع به 
صورتی سریع، کارایی باال را نشان دهند، حال آنکه در بلندمدت، 
چنین وضعیتی پایدار نباشد. نکته نهایی و حائز اهمیت در روش 
درصدی از فروش این است که می توان به طرق مختلف به اعداد 
و ارقام هزینه ها دست پیدا کرد؛ به عنوان مثال، می توان بودجه 
را بر اساس د رصدی از فروش گذشته بنیان گذاشت.روش بعدی 
تخصیص بود جه بر اساس برآورد فروش آینده و راه سوم تلفیقی 
از طریق  به یک رقم  از هر دو روش ذکرشد ه است. رسیدن 
درصدی از فروش گذشته این گونه است که باید به یک میانگین 
از فروش سال های نزدیک گذشته رسید. دخالت دادن فروش 
سالیان دور، به دلیل تداخل نوسانات بازار و فراز و نشیب های 
رقم  می تواند  علی القاعده  محاسبات،  در  دوران  این  اقتصادی 
میانگین را دچار آشفتگی کرده و بدین ترتیب ممکن است 
بودجه بندی تبلیغات به غلط دستخوش برآورد باالتر یا پایین تر 
از بودجه صحیح شود.به همین ترتیب می توان در روش د یگر 
با برآورد فروش سال آینده و میزان حضور و مشارکت بازار د ر 

سالی که پیش روست، به تعیین بود جه تبلیغاتی رسید.
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شماره 125 --- جدول و سودوکو ---
افقی:

۱- از حقـوق مسـلم هـر انسـان د ر جوامـع دموکراتیـک و مـرد م سـاالر ۲- موسـس و پایه گـذار علـم ژنتیـک ۳- کالبـد- د رخـت بـاد ام کوهی- نر نیسـت- گربه عـرب ۴- سـخت تر و اسـتوارتر- ناامیـد- عامت جمع- کلمـه تصد یق 
۵- جانشـین ماد ر- شـماره- مرد م قرآنی ۶- گریان نیسـت- سـاده لوح- نام سـابق مشـکین شـهر ۷- غذای خرگوش- شـب گذشـته- مقصود ۸- من و شـما- معراج مومن- شـتر آمریکایی- کاه انگلیسـی ۹- مرغ سـعاد ت- نکته 
سـنجان- شـگفت انگیز ۱۰- سـبیل و مـوی بـاالی لـب- فریـاد شـادی- روز تولـد ۱۱- نظرات انتخاباتـی- بافنده- پیامبر عصابه دسـت ۱۲- پسـوند نگهد ارند گـی- پراکند گی- از گازهـا- پایتخت یونـان ۱۳- غذای بیمار- بارور شـد ن  

د شمن و حریف در کشتی- جایگاه خون ۱۴- جدول اثری از هانری بر دو نویسند ه فرانسوی ۱۵- اثری از آنتونیوگرامشی  
عمود ی:

۱- اثـری از کاتریـن پترسـون نویسـند ه آمریکایـی ۲- پیشـه اش طاکاری اسـت- از کلمات اسـتثنا- غریبه نیسـت ۳- حرف افسـوس- چشـم  
شـهری د ر اسـتان اصفهـان- حیـوان د رنـد ه ۴- زنـگ کاروان- آسـیاب خانگـی- خشـکی- وسـیله د فاعـی بعضـی چارپایان ۵- کمک- شـاعر 
نوپرد ا ز- بد بختان ۶- وسـیله چایخوری- راه ماشـین رو- تابیدن ۷- خارشـتر- پسـت و فرومایه- تیزی و تند ی ۸- شـهری نزد یک تهران- تپه 
تاریخـی کرمانشـاه- اقیانـوس سـاکت- کلمه شـگفتی ۹- نشـان و مـدال- خرمن مـاه- بی نیـازی ۱۰- واقف- پرحـرف- پیرامونـی ۱۱- جاهل  
گرمابـه- حاجـت ۱۲- از جانـوران گوشـتخوار شـبیه سـمور- حـرف درد- د رد نـاک- امربه نـزد ن می کند ۱۳- هنوز انگلیسـی- همسـر فرعون  

آشوب- د رخواست نمود ن ۱۴- همسرزن- چوب بست پرند گان- طلب رشوه نمود ن ۱۵- اثری از فرد ریش نوالیس نویسند ه آلمانی
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خدیجه فدایی زاده

 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده

در دوران قرنطینه پرتاب 
همسرش از بالکن

 
یک توریسـت ۴۶ ساله انگلیسـی، نتوانست قرنطینه 
را د ر تایلنـد تحمـل کند و همسـرش را از بالکن به بیرون 

کرد. پرتاب 
پـس از ایـن کـه پلیـس این مـرد انگلیسـی را دسـتگیر 
کـرد، وی گفت نتوانسـت رژیـم قرنطینـه را تحمل کند 
و بـا همسـر خود مشـاجره کرد و در شـرایط پر تشـنج، 
همسـر خـود را از بـاالی بالکـن بـه پایین پرتـاب کرد و 
خوشـبختانه بخـت با همسـر وی یار بود و ایـن زن تنها 

د چار جراحت و شکسـتگی شـد.
نیرو هـای اورژانـس ایـن زن را کـه د چـار شکسـتگی از 
ناحیـه ران و د ررفتگـی کتـف شـد ه بـود به بیمارسـتان 
منتقـل کرد نـد، به گفته پزشـکان، این زن واقعا شـانس 

آورد، زیـرا از طبقـه ۷ سـقوط کـرد.

درگیری مسلحانه 
در خادم آباد مشهد

 
رئیـس پلیـس آگاهـی خراسـان رضـوی از د رگیری 
خونیـن د ر روسـتای خـاد م  آبـاد مشـهد و مـرگ دو تن 

د ر ایـن د رگیری خبـر د اد.
سـرهنگ جـواد شـفیع زاد ه بـا اعـام ایـن خبـر اظهـار 
کـرد: روز گذشـته د رگیـری بیـن ۲ جـوان بـه علـت 
اختافـات قبلـی بـه وقـوع می پیونـد د کـه منجـر بـه 
تیرانـد ازی هوایـی می شـود. وی اد امـه د اد: بـا گـزارش 
موضـوع بـه پلیـس ۱۱۰مامـوران انتظامـی بافاصله در 
محـل حاضـر و افـراد مسـلح کـه ۲ نفـر بودنـد قبـل از 

رسـیدن خـودروی پلیـس متـواری می شـوند. 
رئیـس پلیـس آگاهی خراسـان رضوی بیـان کرد: پلیس 
۴ متهـم دخیـل در نـزاع را دسـتگیر می کنـد امـا در 
حالی که بررسـی های پلیسـی د ر  صحنـه د رگیری اد امه 
داشـت، ۳نفـر از طرفیـن اصلـی درگیـری بـا خـود روی 
سـواری خود بـه تعقیب افـراد مسـلح می پردازنـد. افراد 
فـراری کـه اسـلحه د ر اختیـار داشـتند بـه سـمت آن ها 

تیرانـد ازی کـرده و متواری می شـوند.
سـرهنگ شـفیع زاده گفـت: د ر ایـن د رگیـری ۲ تن  از 
افـراد زخمـی جـان خـود را از د سـت می د هنـد و فـرد 

زخمـی د یگـر نیـز بـه مرکـز د رمانـی انتقـال می یابد.

و  هند ونــه  پــای  نشســتیم  د اد اشــم  بــا  د یشــب 
ــا قاشــق تمــام مغــزش رو تراشــید یم  ــی ب جاتــون خال
و خوردیــم ، بابــام از اونــور داد میزنــه میگــه: یــه 
ذره هند ونــه بزاریــد بمونــه روی اون پوســت، تــا 
رومــون بشــه بزاریمــش د م د ر؛ اینجــوری مــرد م فکــر 

ــتیم ... ــه بس ــو خون ــز ت ــد بُ می کنن
************

بچه که بود م خونه مون چسبید ه بود به مد رسه
هیچي د یگه؛ هر وقت از بلند گو صد ام می کرد ند

هم تو مد رسه کتک می خورد م هم تو خونه!!!!
************

من آخر سر از کاِر این خانم ها د ر نیاورد م؛
متنفرند از این که سنشون رو بپرسي ….

ولي پدرتو د ر میارند اگر تاریخ تولدشون یاد ت بره
************

د رســته کــه مــا نســل ســوخته ایــم ولــی بایــد خــد ا   رو 
شــکر کنیــم چــون بــا ایــن اوضــاع نســل بعــد ی قطعــا 

جزغالــه اســت
************

یــه موقعــی تــوی مراســم عقــد ســکه هد یــه مــی د اد ن، 
بعــد شــد نیــم ســکه، بعــد ربــع ســکه،

بعــد ایــن ســکه های یــک گرمــی و نیــم گرمــی 
»پارســیان« و ایــن چیــزا اومــد ...

عنقریــب روزی فــرا می رســه کــه بــه عــروس و د امــاد 
فقــط بتونیــم بگیــم »آفریــن«!

************
ــوری  ــن ط ــد. همی ــی نگفتن ــان هیچ ــه لقم روزی ب
ســاکت نگاهــش کرد نــد. آخــر خــود ش خســته شــد و 

ــان!« ــی اد ب ــت: »از ب گف
************

ــای د ختــر  پســری مــی ره خواســتگاری یــه د ختــر، باب
می گــه:

ــین،  ــه ماش ــه، ن ــه خون ــوام، ن ــه می خ ــه ازت مهری ن
ــت ... ــم نیس ــود ی مه ــکارم ب بی

یــه لــپ تــاپ مــی ذاره جلــو پســر می گــه: فقــط فیــس 
بوکتــو بازکــن ببینم!

************
اگــه بخــوای خلبــان بشــی، هــزار جــور مریضــی د اری 
ولــی بخــوای معافیــت پزشــکی بگیــری، ســالِم ســالمی!

************
زن؛

بي آزار ترین،
با کنترل ترین،

خوش رفتار ترین،
غیر مزاحم ترین،

و بي خشونت ترین موجود روی زمین است…

تا وقتي که الک ناخنش خشک نشده!!!
************

امروز با سر و صد ای مامان، بابام از خواب پرید م
رفتم بیرون می پرسم؛ چی شد ه !؟

بابــام میگــه؛؛ مــن د یشــب خــواب د یــد م یــه زن د یگــه 
گرفتــم. واســه مامانــت تعریــف کــرد م،

ــی و طاقــش  ــد همیــن االن بخواب ــر د اد ه بای ــم گی اون
بــد ی!

************
دختر : برو گمشو د یگه نمیخوام ببینمت

ــی  ــذار … ب ــام ن ــورو خــد ا … تنه ــه … ت پســره : ن
ــرم! ــو می می ت

د ختر : به جهنم … ول کن د ستمو !
ــوم  ــی و مفه ــرام معن ــا ب ــو د نی ــه: بی ت ــا گری ــره ب پس

ــد اره ! ن
د ختــر: بــه د رک … مــن ازت خوشــم نمیــاد … بفهــم 

…
مامان د ختره : پاشو لنگ ظهره...!

************
د یشــب اینترنتــم قطــع شــد تــا رفتــم تــو هــال، بابــام 
بــا چــوب افتــاد بــه جونــم و هــی د اد مــی زد د زد ، د زد.

یهو ماد رم د اد زد؛ نزن، نزن پسرمونه ….
ــی  ــت؛ توی ــد گف ــع ش ــک جم ــاش اش ــو چش ــام ت باب

ــد ی! ــزرگ ش ــد ب ــرم؟ چق پس
************

من حین کنکور ریاضی ...
جوابی که من به د ست آورد م ۲۳ هست

گزینه ها: ۱۷ , ۱۹ , ۲۶ , ۳۶
مــن گزینــه ۲۶ رو انتخــاب مــی کنــم چــون بــه جــواب 

مــن نزد یــک تــره!
************

آقایونــی کــه ابروهاشــونو نــازک برمید ارنــد توجــه 
ــه : ــند ک ــته باش د اش

االن ابروهای پهن د وباره بین خانوما مد شد ه!
پهن برد ارین که از خانوما عقب نمونین…..

ــر  ــا خب ــن ب ــت بچرخونی ــه د س ــت ب ــد ا د س ــو رو خ ت
ــن! ش

************
چند وقت پیش رفته بود م عروسي

واسه خود م یه گوشه نشسته بود م، که خواننده گفت :
تو که خوشگلي، د ل می بری چرا نمی رقصي !!

منم دیدم خداییش راس میگه
هیچي دیگه منم بلند شدم ...

 ************
ــد؛ هر وقت به  ــد گفتن از گروه ۵ + ۱ به پدرم زنگ زد ن

توافق هسته ای رسیدیم
خودمون بهت خبر میدیم !

بذار بقیه هم تلویزیون ببینن!
************

به ۴ چیز اعتماد نکن:
اول بــه حــرف د ختــری کــه وعــد ه مــی د ه   ســر جلســه 

بهــت تقلــب برســونه
ــرم نیشــش  ــه د ر طــول ت ــتادو معلمــی ک ــه اس د و م ب

ــازه ــا بناگــوش ب ت
ســوم بــه حــرف د ختــری کــه میگــه هفتــه اخــر تــرم 

رو تعطیــل کنیــم
ــان  ــه واس امتح ــه میگ ــت ک ــرف رفیق ــه ح ــارم ب چه

ــد م. ــی نخون هیچ
************

یعنــی اگــه مامــان مــن ۱۰۰ کیلــو ســیب زمینــی هــم 
ســرخ کنــه

تــا مــن میــام یکیشــو بــرد ارم میگــه؛ د ســت نــزن کمــه 
!

************
مــورد د اشــتیم چهارتــا د ختــر د اشــتند امتحــان 

می د اد نــد رانند گــی  راهنمایــی 
ــه  ــود ه گفت ــون ب ــه پشــت فرم ــری ک ــه د خت ــور ب مام

رد ی  
د ختر گفته چرا؟!

گفته از الین خارج شد ی!
د ختر زد ه زیره گریه که؛

ــتی  ــنهاد د وس ــود م پیش ــون خ ــه ج ــروان ب ــاب س جن
زیــاد می د ا  د نــد

واسه این از الین اومد م بیرون !!
اون ســه تــا د ختــر پشــتی هــم د اشــتند ســریع الیــن 

ــد ــی کرد ن ــب م و نص
مامور االن تو کماست واسش د عا کنید !
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ــده توکلی مائ
اول قســمت 

از زمانـی کـه ویـروس کرونـا وارد ایـران شـد، مـن هم 
مثـل تمـام دوسـتان و اطرافیـان نسـبت بـه آن واکنـش 
نشـان دادـم. همـه مـا واکنش هـای متفاوتـی داشـتیم؛ 
بعضی هـا جدـی گرفتـه بود نـد و بعضی هـا هـم بی تفاوت 
مثـل قبـل زندگـی می کرد نـد.  تا ایـن که تعداد کسـانی 
که مریض شـدند و آمار قربانیان زیاد شـد . آن موقع بود 
کـه انـگار همه متوجه شـدیم کـه این بیمـاری و ویروس 

اصـا شـوخی بردارنیسـت و بایـد خیلی مراقـب بود.
بعضی از دوسـتانم و کسـانی که می شـناختم به من پیام 
دادنـد کـه "نکنـه مـا مریض بشـیم، نکنه بمیریـم". من 
سـعی می کردم آرامشـان کنم و تاکید داشـته باشـم که 

بایـد ایـن موضـوع را جدی گرفـت اما نباید ترسـید. 
ایـن بیمـاری هم مثل خیلی از مشـکات و سـختی هایی 
کـه در طـول تاریخ بوده و هسـت مـی گـذرد، فقط باید 
قوی باشـیم. این اتفاقات من را یاد یکی از مشـکاتی که 
خـود من پیشـتر تحمل کرده بودم انداخت. مشـکل من 
مربـوط بـه ریه بود؛ شـاید به خاطـر این که ایـن ویروس 
روی ریـه تاثیـر خطرنـاک دـارد، ایـن روزهـا یاد مشـکل 

خودم افتاده ام.
مشـکل ریـه مـن برمی گردد بـه ۵ یا ۶ سـال پیش. مثل 
همیـن االن مـاه رمضـان بود. من مسـافرت بودـم. وقتی 
روزهـا دـر آینه نـگاه می کردم حـس می کردـم لب هایم 
کبـود اسـت. ولـی توجـه خاصی بـه آن نمی کردـم چون 
تجربـه ای از عائـم کمبـود اکسـیژن دـر بدـن نداشـتم. 
زمانـی کـه از مسـافرت برگشـتم طبـق معمـول روزهای 
قبـل روزه گرفتـم، ولـی همـان روز اول حس تنگی نفس 
شـدیدی پیدـا کردـم. حـاال دیگـر کبودی ها هم بیشـتر 
شـده بـود. امـا بـاز هـم توجـه نکردـم. حتـی بـه اصـرار 
بقیـه که "رنگـت پریدـه، روزه  ات رو باز کـن" هم توجهی 

نکردـم. ایـن بی توجهی اشـتباه بزرگـی بود.

زمانـی کـه اذان گفتنـد و مـن اولیـن قاشـق افطـاری را 
خوردـم، دیگـر نفسـم بـاال نیامد. طـوری کـه ناخن هایم 
داشـت.  تنفسـم صدـای عجیبـی  و  بـود  کبـود شـده 
می دانسـتم تـرس بی فایده اسـت و االن باید نشـان دهم 

کـه می توانـم مقاومـت کنـم تـا آمبوالنـس بیایـد.
اکسـیژن خـون مـن۵۰ و ۵۵ بود. اگر اشـتباه نکنـم، زیر 
۵۰ باعـث بیهوشـی هر شـخص می شـود. دـر آمبوالنس 
وقتـی دیدـم کـه مادرم چه قدر ترسـیده اسـت، گوشـی 
موبایـل را برداشـتم تـا بـا هـم عکـس یادـگاری بگیریم. 
حتـی کمـی با او شـوخی کردم تـا بخندد. شـاید تحمل 
ایـن لحظـات برایـش آسـان تر شـود. پرسـتاری کـه دـر 
آمبوالنـس همراهمـان بـود به من گفت که خیلی انسـان 
عجیبـی هسـتی. گفتم فقـط سـعی می کنم قبـل از این 

کـه واقعـا بمیرم خودـم را از ترس نکشـم.
با معاینات اولیه تشـخیص حساسـیت و آسـم دادند. اما 
کمـی بعد دسـتور بسـتری دادند تا متخصـص ریه برای 
معاینـه ام بیایـد. نگرانـی اصلـی زمانـی بـود که دسـتگاه 
اکسـیژن را قطع می کردند و اکسـیژن بدن من دوباره به 
۵۰ یـا حتی کمتر می رسـید. من بـه هیچکس نگفتم که 
بـا دیدن مانیتـور می فهمم که اوضاع اصا خوب نیسـت؛ 

دلم نمی خواسـت بـرای نگرانـی من هم نگران باشـند.
 آن شـب بـا همـه سـختی ها و اضطرابـش سـپری شـد. 
صبـح، وقتـی د کتـر اورژانس باالی سـرم آمد، تشـخیص 
دـاد که مشـکل، آمبولی ریه اسـت و باید بسـتری شـوم. 
ولی فردایش متخصص ریه تشـخیص دیگـری داد. تمام 
آن روز بیـن دکتر هـا اختـاف نظـر بـود. نهایتـا از مـن 
سی تی اسـکن گرفتنـد. حدـس دکتـر ریـه درسـت بود. 
آمبولـی ریـه نبود. بلکه باید دسـتگاه "بای پپ" اسـتفاده 
کنـم. تـازه اگر خوش شـانس باشـم و ریـه ام دوبـاره مثل 

قبـل کار کند.
مـن معمـوال زود بـا دکترهـا کنـار نمی آیم. گفتـم من از 
این دسـتگاه اسـتفاده نخواهم کرد. چون کیفیت زندگی 
برایـم مهمتـر از کمیـت آن اسـت. "مـن نمیخواهـم تـا 
آخـر عمـرم با گذاشـتن دسـتگاه کنـار بیام و فقـط زنده 
باشـم".  ظاهـرا روش دکتـر ریـه این بود که دـر صورتی 
کـه بیمـاران با مشکلشـان کنار نیایند، بـا جدیت و تاکید 
روی آسـیب های آتـی آن هـا را مجاب کنـد. در مورد من 
اما روش دیگری را پیش گرفت. آن روز پرسـتارها گفتند 
کـه با مـن رفتـار متفاوتی داشـته. او من را بـه جنگیدن 

دعـوت کـرد و همه توضیحـات را هم دـر آرامش داد. 
او بـرای ایـن کـه تصویـر شـفاف تری از آیندـه، اگـر من 
ایـن دسـتگاه را نگذارم نشـان دهد، مرا بـه بخش آقایان 
بـرد تـا بیمـار بدحالـی را نشـانم دهـد. کسـی کـه یـک 
سـال پیـش بایـد دسـتگاه بای پـپ را می گذاشـت امـا 
قبـول نکردـه بـود. او درمـان را قبـول نکرده بـود چون 
نمی خواسـت که بـرای زندگی روزمره اش به دسـتگاهی 
نیـاز داشـته باشـد. نمی خواسـت کـه ترحم دیگـران را 
جلـب کنـد. او هم گفته بـود که ترجیـح می دهد بمیرد 
امـا ایـن دسـتگاه را نگـذارد. ظاهـرا بعـد از یـک سـال 
برگشـته بـود کـه دکتر جانـش را نجـات دهد. امـا گویا 
شانسـی برایـش نبـود. از من خواسـت کـه اشـتباه او را 

تکـرار نکنـم. مـن اما زیـر بـار نرفتم.
-- "مـن مطمئـن هسـتم کـه داریـد اشـتباه می کنیـد 
و امـکان نـد اره بـد ون هیـچ دلیـل و سـابقه قبلـی ایـن 
اتفـاق بـرای مـن بیفتـه". ایـن چیزی بـود که بـه د کتر 
می گفتـم و خـود م عمیقا بـه آن باور د اشـتم. د کتر رفت 
و پرسـتارها بـرای بردـن مـن بـه RCU آمد نـد. مـن 
مقاومـت شـد ید ی کـرد م کـه مـن را نبرنـد. د ر آخریـن 
لحظـه چهـره مادـرم را دیدیـم کـه غمگیـن و نگـران 
بـه مـن نـگاه می کـرد. اینجـا بـود کـه دسـت ازمبـارزه 
برداشـتم و همراهشـان رفتـم. آن جـا دیگـر همراهـی 
نداشـتم. دـر یـک اتـاق تنهـا بودـم. بقیـه بیمارهـا هم 

همـه دـر یـک سـالن بـزرگ روبـه روی اتـاق من.
 وقتـی آدـم تنهـا می شـود بـه همـه چیـز فکـر می کند. 
بـه ایـن کـه زند گی چقـد ر زود می گـذرد و ممکن اسـت 

خیلـی زود تمـام شـود. مـن بـه آن آقایی که دسـتگاه را 
نگذاشـته بـود و االن بعـد از یـک سـال برگشـته بـود به 
بیمارسـتان فکـر می کردـم. دـر ایـن فکرهـا بودـم کـه 
آقـای مسـنی که در آن سـالن بـزرگ روبـه روی اتاق من 
بسـتری بود دـر زد و آمد داخل. سـرویس بهداشـتی در 
اتـاق مـن بـود. هرکـس می خواسـت از آن اسـتفاده کند 
بایـد بـه اتاقـی کـه من بسـتری بودـم می آمد. پرسـید؛" 
جـوون تـو بـا این سن وسـال کـم چـرا اینجایی؟ اشـکال 
ندـاره. ایـن روزهـا هـم مـی گـذره و خوب میشـی. چون 

قـراره کلی تجربـه کنی". 

ایـن جملـه هنـوز بعـد از ایـن همـه سـال در ذهـن من 
حـک شـده اسـت. کمی دیگر بـا هم حرف زدیـم و برای 
هـم آرزوی سـامتی کردیـم. مـن برایـش آرزو کردم که 
هرچـه دوسـت دـارد برایش پیـش آیـد. فردـای آن روز 
حـال او بـد شـد و چنـد روز بعـد هـم فـوت کـرد. موقع 
احیاکردنـش، مـن نـگاه می کردـم. دـر دلـم بـا او حرف 
می زدـم. بـه او گفتم اگر دوسـت دـاری برگردـی مبارزه 
کـن. زنده بمـان. بجنگ. پرسـتار متوجه مـن و اضطرابم 
شـد. در را بسـت. من دیگر نمی دیدم. برایش دعا کردم. 
وقتـی دـر بـاز شـد، فهمیدـم او تصمیـم دیگـری گرفته 
اسـت. او نمی خواسـت بجنگـد. دیگر از بین مـا رفته بود. 
پتو را روی سـرم کشـیدم و بعد از چند روز از ته دل گریه 
کردـم. نمی دانـم بـرای او گریـه می کردـم یا همسـرش. 
قربـان صدقـه  و  ماقاتـش می آمـد  بـه  کـه  همسـری 
همدیگـر می رفتند. نمی دانسـتم اصا بـرای آن ها گریه 

می کنـم یـا بـرای خودم و چشـمان نگـران مادرم.
از آن روز بـه بعـد بـود کـه فهمیدـم حـال خـوب و بـد 
آدم ها انگار به ثانیه ای بند اسـت. به کسـانی که بسـتری 
بودنـد نـگاه می کردـم. همـه به نوعـی برای خوب شـدن 
تـاش می کردنـد. خیلی هـا دـر اوج ناامیدـی هـم بهبود 
می یافتنـد. احسـاس می کردم علم پزشـکی در مقایسـه 
بـا ارادـه و خواسـت انسـان ها چیزی نیسـت. تمـام مدت 
حـرف آن آقایـی که دیگر نبود را تکـرار می کردم "جوون 

تـو چـرا اینجایی؟".
در همین فکرها بودم که پرسـتار آمد وگفت؛ "داره بارون 
میـاد. اگه سـردت نیسـت پنجـره رو باز کنم تـا روحیه ات 
عـوض بشـه". پنجـره را بـاز کرد و رفـت. بوی خـوب باران 
و صدـای لـذت بخشـش، یادـم انداخـت که من همیشـه 
چقدـر از همیـن نعمت های کوچـک زندگی لـذت برده ام. 
کـه من چقدـر باران را دوسـت دارم. حـس کردم خدا در 
حـال حرف زدـن با من اسـت. یـاد آن آقـا از ذهنـم بیرون 
نمی رفت. شـاید باورکردنش سـخت باشـد، ولی هنوز دلم 

نمی خواسـت بجنگم و دسـتگاه لعنتـی را بگذارم.
 اد امه د ارد...

ترسی که کرونا با خود آورد
]تجربه من از دردی که درس آموخت[

 ---نیم نگاه ---
رئیس جامعه هتلداران مطرح کرد؛

4۵00 میلیارد تومان خسارت 
ناشی از تعطیلی

مهـر - جمشـید حمزه زادـه با اشـاره به بازگشـایی 
تدریجـی ۵۰ درصـد هتل هـای کشـور از اوایـل هفتـه 
بـرای مسـافرت هـای کاری، گفـت: چهـار هـزار و ۵۰۰ 
میلیـارد تومـان خسـارت ناشـی از تعطیلـی هتل هـا در 

سـه ماهـه اخیـر بوده اسـت.
جمشـید حمـزه زادـه رئیـس جامعـه هتلدـاران کشـور 
دربـاره بازگشـایی تدریجـی هتل هـا گفـت: در ایـن باره 
اعـام رسـمی نکرده ایـم ولـی هتل هـای هـر اسـتانی 
بـه تناسـب وضعیـت خـود و بـا هماهنگی سـتاد مبارزه 
بـا کرونـا دـر آن اسـتان، اقدـام بـه بازگشـایی هتل هـا 
می کننـد. برخـی ایـن هماهنگی هـا را انجـام داده انـد 
و برخـی نیـز دـر حـال مذاکـره هسـتند. معمـوالً دـر 
اسـتان هایی کـه وضعیـت سـفید دارنـد، ایـن هتل ها با 
هماهنگـی، بـاز شـده اند. این بازگشـایی مربـوط به همه 
هتل هـا می شـود نـه درجـه خاصـی از آن ها. بازگشـایی 
برخـی از هتل هـا توجیـه اقتصادی ندارنـد، بنابراین فعًا 

بـاز نمی شـوند.
حمزه زادـه بـا بیـان ایـن کـه اکنـون حدـود ۵۰ درصد 
کـه  آنجـا  از  گفـت:  شـده اند،  بـاز  کشـور  هتل هـای 
مسـافرت های کاری آغـاز شـده، اگـر هتل ها باز نشـوند، 
ممکـن اسـت مردـم بـه سـمت مراکـز غیرمجـاز بروند، 
دـر چنیـن شـرایطی تبعـات آن بیشـتر خواهد بـود. در 
بسـیاری از هتل هـا اکنون کارشناسـان مسـتقر هسـتند 

بنابرایـن بایـد بـه ایـن موضـوع نیـز توجـه می شـد.
رئیس جامعه هتلداران کشـور درباره پروتکل بهداشـتی 
وزارت میـراث فرهنگـی کـه بخشـی از آن مربـوط بـه 
بازگشـایی هتل هـا و رعایـت مـوارد بهداشـتی توسـط 
مسـافر و مدیران هتل می شـود، توضیح دـاد: ما پروتکل 
معاونت گردشـگری و وزارت بهداشـت را در هتل ها اجرا 
می کنیـم. اصولـی را نیـز رعایـت خواهیـم کـرد که جدا 
از ایـن پروتکل هـا هسـتند. بـه عنـوان مثـال، گفته ایـم 
کـه اتـاق هتـل پـس از ۴۸ سـاعت از اسـتفاده مسـافر 
ضدعفونـی شـده و خالـی بمانـد. برخـی از هتل ها حتی 
۷۲ سـاعت را دـر نظـر گرفته انـد تا بین پذیرش مسـافر 
فاصلـه ایجـاد شـود. مـورد دیگـر تأکیـد روی سـامت 
کارکنـان بـود؛ ایـن کـه هـر روز بایـد چـک شـوند تـا 
سـامت آن هـا به خطر نیفتـد. هم چنین هر مسـافری 
هنـگام ورود از تونـل تشـخیص عبـور کند یا ایـن که با 

تب سـنج، دمـای بدـن آن هـا چک شـود.
رئیـس جامعـه هتلدـاران کشـور هـم چنیـن دربـاره 
از  گفـت:  هتل هـا  تعطیلـی  از  ناشـی  خسـارت های 
۱۵ اسـفند مـاه تـا کنـون خیلـی از هتل هـا تعطیـل 
بودنـد. برخـی از هتل هـا نیـز ماننـد هتل هـای جزیـره 
کیـش اعـام کرده انـد کـه از اول خـرد اد مـاه آغـاز بـه 
کار خواهنـد کـرد. اگرچـه اکنـون تعدادـی پـرواز بـرای 
کیشـوندان برقـرار شـده ولـی از ۲۵ اردیبهشـت تعـد اد 

می شـود. بیشـتر  پروازهـا 
بـا یـک حسـاب تقریبـی می تـوان  افـزود:  حمزه زادـه 
گفـت که هتل هـای کشـور از ۱۵اسـفند تاکنـون یعنی 
طـی سـه ماه چیـزی حـد ود چهـار هـزار و ۵۰۰میلیارد 
تومـان خسـارت د ید ه انـد. فروردین ماه پیک سـفر بوده 
ولـی آن هـا مسـافر نگرفتند اردیبهشـت مـاه هم ضریب 
اشـغال هتل هـا کاهش پید ا کـرد. وی هم چنیـن درباره 
تسـهیاتی کـه قـرار بـود دولـت بـه بخـش خصوصـی 
بابـت تعطیلـی کسـب و کارها بپـرد ازد، گفـت: از دولت 
خواسـته بودیـم کـه حداقـل سـهم بیمـه کارفرمـا را از 
مـا نگیـرد ولی ایـن اتفـاق نیفتـاد. از طرف  د یگـر، بابت 
پرداخـت هزینه هـای حامـل انـرژی سـه مـاه فرصـت 
خواسـته بودیـم ولـی بـه عنـوان مثال در شـهر مشـهد 
سـریع تر  چـه  هـر  را  هزینه هـا  ایـن  شـده ایم  مجبـور 
بپردازیـم چـون اخطـار آمدـه هتل هـا پلمـب خواهنـد 
شـد. اگرچـه ایـن امهال سـه ماهه از سـوی دولـت بیان 
شـده بـود ولی وزارت نیـرو به آن توجهی نکـرد و اکنون 
بسـیاری از هتل هـا ایـن مشـکل را دارنـد و بـه آن هـا 
اخطـار رسـمی داده شـده که سـریع تر ایـن هزینه ها را 
بپردازنـد. وام ۱۲ درصدـی اعام شـده را نیز نمی گیریم 

چـون کمکی بـه مـا نخواهدکرد.

ــان گردشــگری دــر  ــر از راهنمای مهــر - مهســا مطه
ــه  ــن ک ــاد از ای ــا انتق ــی ب ــی و خارج ــای داخل توره
ــر  ــووالن، د ــه مس ــاف گفت ــگری برخ ــت گردش صنع
اولویــت کاری دولــت نیســت، گفت: صنعت گردشــگری 
دــر هــر جایگاهــی کــه باشــد فرامــوش می شــود، زمانــی 
اقدامــی از طــرف راهنماهــا انجــام نمی شــد د ر آن صورت 
ــا،  ــا االن راهنماه ــه ام ــم تاشــی انجــام نگرفت می گفتی
پیگیــر مشــکات و جایگاه شــان هســتند ولــی بــاز 
ــت شناخته شــده نیســت  ــن شــغل توســط دول ــم ای ه

ــد. ــان ندارن ــای آن ــی از نیازمندی ه و اطاع
ــراث  ــت از وزارت می ــاب دول ــت: حس ــه گف وی د ر اد ام
می د انــد  وزارت خانــه  ایــن  جد اســت  فرهنگــی 
نیازمنــد ی راهنمایــان گردشــگری چیســت امــا د ر  بقیــه 

ــه  ــت، صنعــت گرد شــگری مهجــور اســت. ب ــه دول بدن
دلیــل اتفاقاتــی کــه د ر کشــور می افتــد، گرد شــگری د ر 
ــزرگ انجــام می شــود. کشــورمان د ر قالــب گروه هــای ب

ایــن راهنمــای گردشــگری د ر ادامــه گفــت:  ایــن 
ــد  ــان می د ه ــه نش ــه د اد: آنچ ــگری ادام ــتاد گردش اس
ــوان  ــت و نمی ت ــت نیس ــت دول ــر اولوی ــگری د گردش
پیگیــر راهنمایانــی شــد ایــن هســت کــه دولــت هیــچ 
ــت  ــی فهرس ــون وقت ــد ارد. چ ــا ن ــا کار آن ه ــنایی ب آش
منتشــر  را  کرونــا  از  آســیب د ید ه  کســب وکارهای 
کردنــد، هیــچ اســمی از ۱۲ هــزار راهنمــای گردشــگری 
ــا مکاتبــات  بیــکار شــده نبــود. مــا نمی توانیــم حتــی ب
ــه  ــوع بیم ــویم. موض ــغلی ش ــای ش ــراوان وارد گروه ه ف
ــه مشــکل برمی خــورد. ــان هــم کــه همیشــه ب راهنمای

ــگری  ــان گردش ــه راهنمای ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی وی ب
ــر  ــی د ــی اتفاق ــت: وقت ــد ه اند گف ــکار ش ــاه بی از مهرم
ــد،  ــه آســیب می بین ــن شــغلی ک ــد، اولی کشــور می افت
ــای  ــون توره ــت. چ ــور اس ــان ت ــگری و راهنمای گردش
ــکار.  ــم بی ــان ه ــوند و راهنمای ــو می ش ــگری لغ گردش
بســیاری از راهنمایــان بــه چنــد زبــان خارجــی مســلط 
هســتند، آن هــا بــه راحتــی می تواننــد از کشــور خــارج 
ــه این دلیــل  ــا کار دیگــری پید اکننــد. فقــط ب شــوند ی
ــد ه  نمی شــود. از طرفــی  ــران د ی کــه شــغل آن هــا د ر ای
ــده،  ــراد ش ــن اف ــت ای ــرای تربی ــاد ی ب ــای زی هزینه ه
چقدــر بایــد هزینــه کــرد تــا راهنمــای حرفــه ای تربیــت 
شــود چــرا آن قدــر راحــت امنیــت شــغلی راهنمایــان از 

بیــن مــی رود؟

ارزآوران گردشگری اولویت ندارند

ــه ای از مـــن تکـــه ای از زمیـــن     گـــرد اوری مریـــم ســـادات موســـوی تکـ


