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سرمقاله

سالمت باشیم
خوراکی مطلوب تابستان

دو کلمه حرف ورزشی
تصاویر ورزشی زیر سایه کرونا

اعضای حیات بخشی 
که خاک می شوند

تشکیل فدراسیون گردشگری 
در اتاق بازرگانی

کافه شهر
فلسفه و تراژدی ) اسالوی ژیژک (

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

دوری ازمعامله درمقابله!
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توصیه های صندوق 
بین المللی پول برای 

مدیریت نقدینگی
■ در شـرایط کاهـش درآمدهـا و محـدود شـدن 
دسترسـی بـه بازارهـای مالـی در اثـر شـیوع کرونـا، 
دولت هـا بـا چالـش تأمیـن منابـع مالـی موردنیـاز 
بـرای مخارج اضطـراری مرتبط با کوویـد-۱۹ مواجه 
هسـتند. بـرای اطمینـان از کافـی بـودن نقدینگـی 
بـرای ایفـای تعهـدات مالـی دولـت، یـک رویکـرد 
چندجانبـه در مدیریت وجـوه نقدی موردنیاز اسـت. 
ازایـن رو، صنـدوق بین المللـی پول با هـدف کمک به 
کشـورها در پاسـخگویی به ضرورت های برخاسـته از 
کوویـد-۱۹، توصیه هایـی را منتشـر کـرده اسـت که 
دولت هـا بـه کمـک آن هـا می تواننـد نقدینگـی خود 

را در شـرایط بحـران مدیریـت کننـد.
درواقـع، هـدف از مدیریـت وجـوه نقد دولـت، کمک 
بـه اجـرای همـوار بودجـه حتـی در شـرایط بحـران 
اسـت. بـرای ایـن منظـور، در بخش نخسـت گزارش 
۴ راهـکار جهـت مدرن سـازی مدیریت وجـوه نقد از 
سـوی صنـدوق بین المللـی پول توصیه شـده اسـت 
مالـی  قـادر می سـازد چالش هـای  را  کـه دولت هـا 
و بودجـه ای خـود را در شـرایط مواجهـه بـا بحـران 
کوویـد-۱۹ مدیریـت کننـد. این ۴ راهـکار عبارت اند 

از: 
۱- تمرکـز وجـوه درآمـدی دولـت در حسـاب واحـد 
پراکندگـی  بـه معنـای تجمیـع و کاهـش  خزانـه، 

دولتـی؛  حسـاب های 
۲- پیش بینی نقدینگی دولت؛ 

۳- مدیریت تراز عملیاتی دولت؛ 
۴- تقویت ترتیبات نهادی و سازمانی.

عـاوه بـر این مـوارد، به منظور اطمینان از دسترسـی 
به موقـع دولـت بـه منابـع تأمیـن مالـی و کاهـش 
ریسـک تأمیـن مالـی مجـدد بدهی هـای موجـود، 
الزم اسـت هماهنگـی بیـن اداره کننـدگان وجوه نقد 
و بدهی هـای دولـت تقویت شـود کـه راهکارهای آن 
ذیـل بخـش دوم گـزارش تشـریح شـده اسـت. بناتر 
توصیه هـای صنـدوق بین المللـی پـول، دولت هـا در 
کشـورهای درحال توسـعه می توانند از فرصت بحران 
اسـتفاده کننـد و با اصـاح مدیریت نقدینگـی خود، 

بـه منافـع پایـدار در میان مـدت دسـت یابند.

کرونـا؛ جـدا از هراسـی کـه در تـن و روان آدم هـا دواند 
و الجـرم همـه شـوون اجتماعـی و فرهنگی بشـر را به 
چالـش کشـاند، در انسـان امـروزی یک هیجان مقاومـت و مقابله هم بوجـود آورد.

از تـاش قهرمانانـه بخـش درمـان در همـه کشـورها که بگذریـم، بایـد از خدمات 
بخش هـای فنـی و علمـی نیزبـه نیکی و سـتایش یاد کنیـم. آن هـا در مرحله بعد، 
از گروهایـی بودنـد کـه بـا جدیت و شـور تمـام برای مبـارزه با آسـیب های ویروس 
مهاجـم، بـه یـاری بخش درمـان و مـردم آمدند. ابتـکارات و ابداعات ایـن بخش در 
رفـع نیاز سـریع مـردم و کادر درمان در مسـیر مقابلـه بازیان های بیمـاری، خود از 
جملـه موضوعاتـی اسـت که در پسـا کرونـا در تغییر شـیوه زندگی بشـر تاثیرگذار 

خواهـد بود.
ایـن تاش هـا گرچـه در مرحلـه نخسـت بـه منظـور رفـع نیازهـای کادر درمان و 
مـردم بـه ابزارهـای پیشـگیری از ابتـا بـه ویـروس کوویـد۱۹ و نجـات مبتایـان 
اختصـاص داشـت امـا بـه تدریـج دامنه سـودمندی هـای ایـن ابتـکارات وابداعات 
وسـیع تر و مـداوم شـد. طبیعتـا افراد فنـی و علمی در کشـور ما نیـز در این زمینه 
اگـر فعالتـر از همطـرازان خـود در جوامـع دیگـر نبـوده باشـند -- کـه بوده انـد-- 

همپـای آن هـا بـرای رفـع نیازهـا در ایـن زمینه پرکار هسـتند.
تولیـد  مایـع  نانوپوششـی  دانشـگاهی  گروهـی  خوانـدم؛  رسـانه ها  از  یکـی  در  
کرده اندکـه می شـود بـه وسـیله آن کلیـه سـطوح مختلـف را بـرای از میـان بردن 
ویروس هـا بـه ویـژه  ویـروس کرونـا و آنفلوآنـزا ضد عفونی کـرد و اثـرات مفید آن 
تاسـه مـاه در سـطوح مـورد اسـتفاده باقـی خواهد مانـد و سـازندگان آن، محصول 
تولیـدی خـود را برای دریافت مجوزهـای الزم به نهادهای مربوطـه عرضه کرده اند. 
بـا خوانـدن ایـن خبر بـه یاد موارد مشـابه افتادم که از سـوی برخـی از متخصصان 
عزیـز عرضـه شـده بـود و قرار بـود بعـد از اخـذ مجوزهـای الزم، اثرات اسـتفاده از 
آن ابـزار را در مسـیرمقابله بـا ویـروس مهاجـم کوویـد۱۹، جامعه مشـاهده کند. از 
جملـه ابداعـات اعام شـده باید به دسـتگاه ویروس یاب سـریع مغناطیسـی و نیز 
روش هـای درمانـی از طریق پاسـما و سـلول های بنیادی اشـاره کرد کـه البته در 
میـان مخالفیـن و بهانه گیـران مورد مناقشـه و انکار واقع شـد. انکاری که سـعی در 
غیـر علمـی جلـوه دادن آن مـوارد و موهومـی و تبلیغی بـودن آن ها داشـت. گرچه 
در همـه مـوارد از سـوی متخصصـان مربوطه اعام شـد در آینـده نزدیک اطاعات 
بیشـتری در مـورد وسـایل و شـیوه های اعامـی عرضـه خواهـد شـد لیـک هنـوز 
پـس از گذشـت نزدیـک بـه یک مـاه، نکته تـازه ای کـه تاییـد ادعاهای ذکر شـده 
باشـد بـروز نکـرده اسـت. مسـاله ای که در ایـن جابه تاکیـِد موکد نیاز دارد آنسـت 
کـه در مـوارد علمـی بایسـتی از تعجیـل در ارائـه اطاعـات اجتناب کـرد و تنها به 
سـودمندی های تبلیغـی عنایـت نداشـت و بلکه بـه زیانباری های مسـکوت ماندن 
ادعـاِی پـس از اعـام نیـز توجـه داشـت. معموال ایـن زیان ها حجـم و انـدازه اش از 
سـودمندی های زود گذر بیشـتر اسـت. و مـا را در مرحلـه مقابله با تهاجـم ویروس 
کرونـا،در شـرایط معامله گری تبلیغاتـی قرارمی دهد. علـی ایحال، امیـداور باید بود 
کـه توضیحـات کارشناسـان در ایـن مـوارد ادعایـی، و نمـود سـودمندی های ایـن 
مـوارد در مقابلـه بـا بیمـاری مهار گسـیخته، دهـان بهانه گیـران را مسـدود و روان 

مـردم را به نشـاط  آورد!

همیشه یک سر ریسمان نظارت رهاست!
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توصیه های صندوق بین المللی 
پول برای مدیریت نقدینگی
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ســالمــــت بـاشـیــــم

ــی ــم نبات مری

 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده

بخش دوم: فواید تخمه طالبی
■ براسـاس تحقیقـی کـه در دانشـگاه فردوسـی مشـهد 
انجـام شـده اسـت، عصـاره تخمـه ایـن میـوه دارای ۳٫۶ 
درصـد پروتئین، ۴درصد چربـی و ۲٫۵درصد کربوهیدرات 
اسـت کـه با ترکیب تغذیه ای شـیر سـویا مشـابه اسـت. 
محققـان ایـن دانشـگاه معتقدند، شـیر به دسـت آمده از 
تخمـه طالبـی را می تـوان جایگزین با ارزش شـیر سـویا 
محسـوب کـرد. هـم چنیـن این مـاده بـرای نـوزادان نیز 

مفید اسـت.
    تخمـه طالبـی یـا گرمک بـا تخمه کـدو و تخمه خیار 
تشـکیل تخمـه های خنـک را می دهند و برای تسـکین 
و نـرم کـردن سـینه مصـرف مـی شـود. طرز مصـرف آن 
ایـن اسـت کـه این سـه تخمـه را کمی مـی کوبنـد و در 
آب مـی ریزنـد تا شـیره آن در آب مخلوط شـود، سـپس 

آن را صـاف کـرده و مصـرف مـی کنند.
    جالـب اسـت بدانیـد از تخمـه های این میـوه در چین 
بـرای پاییـن آوردن تـب و آرام کـردن سیسـتم گوارشـی 

می شود اسـتفاده 
 ۶7.۵۲ C مـواد موجـود در ۱۰۰ گـرم طالبی ویتامیـن ◄

پتاسـیم   / واحـد   ۵۱۵8.۴۰ A ویتامیـن  گـرم/  میلـی 
۴۹۴.۴۰ میلـی گـرم / ویتامیـن B۶ ۰.۱8 میلـی گـرم / 
 B۳ فـوالت ۲7.۲۰ میکرو گرم/ فیبـر ۱.۲8 گرم/ ویتامین

۰.۹۲ میلـی گرم.
اگر شـما هم جزء آن دسـته از افراد هسـتید که دوسـت 
داریـد کالـری هـر مـاده غذایـی را بدانیـد بایـد گفت، هر 
یـک فنجـان طالبـی دارای ۵۶ کالـری انـرژی اسـت. این 
مقـدار میـوه دارای ۵ هزارو ۱۵8واحد ویتامین A اسـت و 

۵/۶7 میلـی گـرم ویتامین C وجـوددارد.
  A طالبی؛ منبع غنی ویتامین ◄

طالبـی یکـی از بهترین منابـع ویتامینA بـوده و مملو از 
بتاکاروتـن اسـت کـه در بـدن تبدیل بـه ویتامیـنA می 
شـود. در یـک فنجـان آب طالبـی فقط ۵۶ کالـری انرژی 
وجـود دارد، ولـی ۱۲۹ درصـد نیـاز روزانه ما بـه ویتامین
A را تامیـن مـی کند کـه در بهبود بینایی و پوسـت بدن 

دارد. نقش 
بـه عاوه، بتاکاروتـن باالی طالبی، مانع بـروز آب مروارید 
در سـالمندان می شـود. مطالعات نشـان داده انـد، افرادی 
کـه از طریـق رژیـم غذایی شـان، هـر روز بتاکاروتن کافی 

دریافـت می کننـد، کمتر بـه آب مروارید دچار می شـوند
C طالبی حاوی ویتامین ◄

 C اگـر چـه نمی تـوان ادعـا کـرد طالبـی بمـب ویتامیـن
اسـت امـا باید بدانیـد که این میـوه می تواند یـک چهارم 

نیـاز روزانـه ی ما بـه ایـن ویتامین را تأمیـن کند.
متخصصـان معتقدنـد کـه در هـر ۱۰۰ گـرم طالبـی ۲۵ 

میلـی گـرم ویتامیـن C وجـود دارد.
طالبـی یـک برتـری عمـده نسـبت بـه میوه هـای حاوی 
ویتامیـن C دیگـر دارد: گوشـت ایـن میوه با یک پوسـت 
 C نسـبتاً ضخیم محافظت می شـود برای همین ویتامین
که نسـبت به نور حسـاس اسـت به واسـطه ی این پوست 
از آسـیب نـور در امـان می مانـد. باید بدانید کـه ویتامین 
C بـه همـراه بتاکاروتـن موجـود در طالبی، خـواص آنتی 
اکسـیدانی پیـدا می کنـد و بـه ایـن ترتیـب از ابتـا بـه 
بیماری هـای قلبـی عروقـی و برخی از سـرطان ها و پیری 

سـلول ها پیشـگیری به عمل مـی آورد.

خوراکی مطلوب تابستان

دیابتی ها در معرض تهدید 
عدم تخصیص ارز

اولویـت قـرار نـدادن تخصیـص ارز برای تامیـن مواد 
اولیه تولید دسـتگاه تسـت قند خون، می تواند دسترسی 

بیمـاران بـه این کاال را تحت الشـعاع قـرار دهد.
مهـرداد میراسـماعیلی مدیـر عامـل تنها شـرکت تولید 
کننـده دسـتگاه تسـت قنـد خـون کشـور، بـا اشـاره به 
دسـتاوردهایی که در حوزه تولید این دسـتگاه در کشور 
اتفاق افتاده، گفت: پس از سـه سـال تحقیق و توسـعه و 
سـرمایه گـذاری ارزی و ریالی و اخـذ مجوزهای متعدد، 
موفـق بـه راه انـدازی کارخانـه تولید دسـتگاه و نوار قند 
خـون شـدیم کـه خوشـبختانه کاالی تولیدی مـا، مورد 

اسـتقبال اغلـب متخصصین حـوزه دیابت قـرار گرفت.
میراسـماعیلی افـزود: در حالـی کـه پتانسـیل کل بـازار 
ایـران در حـدود ۴۰۰ هـزار عـدد اسـت، مـا بـرای ۵۰۰ 
هـزار دسـتگاه ظرفیـت سـازی کـرده ایـم تـا بتوانیم با 
صـادرات، بـازار منطقـه را نیز بـه دسـت آورده و وارد فاز 
ارزآوری شـویم. میراسـماعیلی ضمـن گایـه از وزارت 
بهداشـت، بـا اشـاره بـه نامهربانی ها بـا تولیدکننـدگان، 
تصریـح کـرد: بـا وضعیتی کـه از تخصیص ارز مشـاهده 
می کنیـم، بـه نظر می رسـد حمایت از رونـق تولید ملی، 
فقـط در حد شـعار اسـت و مانع تراشـی و ایجاد دسـت 

انـداز، بیـش از گره گشـایی در دسـتور کار قـرار دارد.
بـه گفتـه میراسـماعیلی، اگـر هـدف دولـت، کاهـش 
هزینه هـای ارزی اسـت بایـد بـه صراحـت بگوییـم کـه 
ارزبـری مـا در حـدود ۳۰ درصـد کاالی وارداتـی اسـت.

شیوه ای برای درمان کووید ۱۹
به گفتـه محققان، شـدت بیماری کوویـد۱۹ تحت 
تاثیـر واقعـه ای موسـوم به توفان سـیتوکینی اسـت. در 
مطالعـه جدید، محققان ۵۲۲ بیمار مبتـا به کووید ۱۹ 
را در رده سـنی ۵ روز تا ۹7 سـال که در مدت دسـامبر 
و ژانویه در دو بیمارسـتان »ووهان« چین بسـتری بودند 
مـورد ارزیابـی قـرار دادنـد. ایـن مطالعه شـامل ۴۰ فرد 

سـالم در قالـب گروه کنتـرل بود.
محققان مشـاهده کردند در مقایسـه با گروه کنترل، 7۶ 
درصـد بیمـاران مبتا بـه کوویـد ۱۹ دارای تعداد کمتر 
سـلول های T بودند. سـلول های T نوعی سـلول سـفید 
خون هسـتند که نقش اساسـی در واکنـش ایمنی علیه 

عفونت های ویروسـی دارند.
محققـان مشـاهده کردنـد بیمـاران بسـتری شـده در 
تعـداد سـلول هایT کمتـری در  بخـش ICU دارای 
مقایسـه بـا بیمارانی بودنـد که در بخش ICU بسـتری 
نشـده بودنـد. هم چنین یافته ها نشـان داد بیمـاران باال 
۶۰ سـال دارای تعداد کمتر سـلول هایT بودند.به عاوه 
سـلول هایT باقـی مانده در بیمـاران کووید ۱۹ بسـیار 

خسـته بـوده و قـادر به عملکـرد کامـل نبودند.
بیمـاران کوویـد ۱۹ هـم چنیـن دارای میـزان بـاالی 
سـیتوکین بودنـد؛ پروتئینـی کـه عمدتـاً بـه مبـارزه با 
عفونـت کمـک می کند. تعداد بسـیار زیاد سـیتوکین ها 
می توانـد موجـب بـروز واکنـش بسـیار شـدید التهابـی 
موسـوم به توفان سـیتوکینی شـود که در این وضعیت، 

پروتئین هـا بـه سـلول های سـالم حملـه می کننـد.
بـه  جدیـد  ویـروس  کرونـا  می دهـد  نشـان  یافته هـا 
طـور مسـتقیم بـه سـلول هایT حملـه نمی کنـد، بلکه 
بـا تحریـک آزاد شـدن سـیتوکین، منجـر به نابـودی و 
ناکارآمـدی سـلول هایT می شـود.به گفتـه محققـان، 
ایـن نتایج می توانـد راهکاری برای نحـوه درمان بیماری 

کوویـد ۱۹ باشـد.
از  تیـم تحقیـق  دکتـر »یانـگ ون چـن« سرپرسـت 
دانشـگاه پزشـکی چانـگ کینـگ چیـن، در ایـن بـاره 
می گویـد: مـا باید بیش از عملکرد تنفسـی بیمـاران، به 

تعـداد سـلول های T و عملکردشـان توجـه کنیـم.
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دو کلمـــه حـــرف ورزشـــی

بهبودی سـیاوش  تصاویر ورزشی زیر سایه کرونا
 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده

■ اول، تصـور می شـد کرونـا همـه چیـز را تعطیل کرده 
و حـاال، حـاال قصـد رفتـن نـدارد. امـا بـه تدریج، شـوق 
انسـان بـرای زندگی کرونا را به عقب نشـینی وا داشـت!
در ایـن میـدان، افتخـار پیشـتازی در عقب رانـدن کرونا 
نصیـب ورزش شـده اسـت. در سراسـر جهـان هـر جـا 
کرونـا بـه کمـک مـردم و کادر درمانـی سلحشورشـان 
عقـب نشسـته، ورزش بـرای گسـترش هیجـان زندگـی 
پـا پیـش گذاشـته اسـت. ورزش و ورزشـکاران و ورزش 
دوسـتان در قـاب دوربین هـا به شـیوه های مختلف نمود 
پیـدا کرده انـد بخشـی از ایـن نمـود را رسـانه ها بازتـاب 
داده انـد. برای دوری از کسـالت های بحِث بشـود، نشـود 
لیـگ برتـر، خوب اسـت گوشـه ای ازآن را با هـم ببینیم:

◄ بهترین تصویر روز از یکم تا بیسـت و نهم اردیبهشـت 
از میـان رقابت هـای مختلـف ورزشـی همچـون فوتبال، 
اتومبیـل رانـی، دوچرخـه سـواری، کاراتـه و بسـکتبال 
انتخـاب و منتشـر شـد کـه در ادامـه ۱۰ عکـس برتـر 

منتخـب ایـن مـاه را می بینیـد. 

بحـران  خاطـر  بـه  قرنطینـه  روزهـای  در  ورزشـکاران 
کرونـا بـه شـکل های مختلفـی به رشـته حرفـه ای خود 
می پردازنـد. برخـی از آن هـا خانه های بزرگـی در اختیار 
دارنـد کـه زمیـن بـازی دارد و بـه راحتـی می تواننـد 
ورزش مـورد نظـر خـود را انجـام دهنـد امـا بعضی ها در 

گاراژ یـا حیـاط خانه شـان ایـن کار را می کننـد.
در ایـن میـان راننده هـای فرمـول یـک یـا موتوجی پـی 
مجبورنـد از طریـق بازی هـای کامپیوتـری حرفـه خـود 
را پیگیـری کننـد. لوییز دلتـراز، راننده فرمـول۲ و عضو 
تیم هـاس در فرمـول یـک در اتـاق ویـژه ای در خانـه 

پـدری اش بـه رانندگی مشـغول اسـت.

فلسـطین هـم مانند اغلـب کشـورهای جهان بـه خاطر 
بحـران کرونـا در قرنطینـه بـه سـر می بـرد. در چنیـن 
شـرایطی مردم ورزش دوسـت این کشـور بـه روش های 
شـیخ  می پردازند. خالـد  کـردن  تمریـن  بـه  مختلفـی 
العیـد ۵۱ سـاله یکـی از آن هاسـت. او کـه مربـی کاراته 
اسـت بـه همراه فرزندانش روی پشـت بـام خانه خود در 

نـوار غـزه تمریـن می کنند.

المپیــک  در  روزی  دارنــد  آرزو  ورزشــکاران  همــه 
شــرکت کننــد. حتــی اگــر چنــد بــار هــم حضــور در 

ایــن بازی هــا را تجربــه کــرده باشــند بــاز هــم دوســت 
ــت  ــان ورزش رقاب ــن فســتیوال جه ــد در بزرگتری دارن

ــد. ــه دســت آورن ــی ب ــد و عنوان کنن
اسـتفانی ارنانـدس یکـی از آن هاسـت. دوچرخـه سـوار 
ونزوئایـی در روزهایـی کـه جهان بـا بحرونـا کرونا روبه 
رو اسـت تمرینـات خـود را متوقـف نکرد و هفته ای سـه 
بـار در خانـه و بیـرون تمریـن می کنـد تـا بـه المپیـک 

توکیو ۲۰۲۰ صعـود کند. 

سـوئد جـزو نخسـتین کشـورهایی بـود کـه اجـازه داد 
تیم هـای فوتبال بـه تمرینـات برگردند. رونالـد موکیبی، 
بازیکـن اوشترسـوند از بازگشـت بـه تمرینـات خشـنود 
اسـت. در تصویـری کـه دیوید لیسـتروم به ثبت رسـاند 
ایـن موضـوع کامـا آشـکار اسـت. او بـا خیالـی خـوش 
روی زمین چمن دراز کشـیده اسـت و به نظر می رسـد 

نسـبت بـه کوویـد ۱۹ نگرانی نـدارد!

ایـن روزهـا کـه مراکـز ورزشـی از جملـه پیسـت های 
اسـکی بـه دلیل شـیوع ویـروس کرونا تعطیل هسـتند، 
اعضـای تیـم ملـی بانوان اسـکی ایـران در خانـه تمرین 
می کننـد. آناهیتـا پارسـا ملی پوش ایـران در خانه همراه 
بـا سـمیرا زرگـری، مربی تیـم ملی و آرتمیس حسـینی 

تمریـن می کننـد.

بـا بحـران کرونـا پـر کـردن ورزشـگاه ها بـا ماکت هـا و 
عـادی  اتفـاق  بـه  تماشـاگران  بـه شـکل  مانکن هایـی 
تبدیـل شـده اسـت. بـه نظـر می رسـد حداقل تـا پایان 
سـال ۲۰۲۰ شـاهد حضـور تماشـاگران خیالـی باشـیم 
کـه تنهـا جایگاه هـا را پـر کرده انـد و بی صـدا نظاره گـر 
مسـابقات هسـتند. در دیدار تیم های بیـس بال ویورنس 
و هانـوا ایگلـز نیـز چنین شـرایطی حکم فرما بـود. کیم 

هونـگ جـی، عکاس رویتـرز تصویر ماکت های تماشـاگر 
که همگی ماسـک بر صورت داشـتند را به ثبت رسـاند.
در روزهایـی کـه جهـان درگیـر بیمـاری کرونـا اسـت، 
پیـروان آییـن بـودا در تبـت روزگار می گذراننـد. در این 
تصویر چنـد نفـر از آن ها در حـال بازی بسـکتبال دیده 
می شـوند. بـا کفش هـای ورزشـی اما با لبـاس مخصوص 

خودشان.

در فرانسـه مردم بـه خاطـر بحـران کرونـا نزدیـک به دو 
مـاه در خانه هایشـان مانده بودند. با پایـان قرنطینه پس 
از ۵۵ روز، ورزشـکاران فرانسـوی توانسـتند رشـته های 
بـه فضـای گسـترده ای الزم  را کـه  مـورد نظـر خـود 
داشـت پیگیـری کننـد. ژوان تونیـه کـه در فریرانینـگ 
کار می کنـد در میـدان تروکادرو بـه هنرنمایی پرداخت. 
حرکات نمایشـی ورزشـکار فرانسـوی در پس زمینه برج 

ایفـل توسـط فیلیـپ لوپـز به ثبت رسـید.

فوتبـال بعـد از وقفـه ای طوالنـی مـدت به دلیل شـیوع 
بیمـاری کرونـا، از ایـن هفتـه با بونـدس لیگا بازگشـتی 
دوبـاره داشـت امـا جایی که فوتبـال همیشـه ادامه دارد 

برزیل اسـت.
در یـک محله  زاغه نشـین در بلو هوریزونتـه برزیل و در 
سـاعِت بلنـدِی سـایه ها، پسـرانی در رویـای تـوپ طا، 

روی خـاک و سـنگ ریزه ها قـدم برمی دارنـد.

بیمـاری  شـیوع  دلیـل  بـه  تعطیلـی  مدت هـا  از  بعـد 
کرونـا، تمرینـات گروهـی تیم هـای فوتبـال لیـگ برتر 
انگلیس هم شـروع شـد. تمرینات لیورپول، صدرنشـین 
مسـابقات هـم آغـاز شـد تـا هـواداران ایـن تیـم دیگر 
نگرانـی زیـادی بابـت قهرمـان نشـدن تیم شـان در این 

فصل نداشـته باشـند.
ایـن تمرینـات امـا پشـت درهای بسـته انجام می شـود 
و هـواداران نمی تواننـد از نزدیک بازگشـت سـتاره های 
کـودک  ایـن  ببیننـد.  تمرینـات  بـه  را  محبوب شـان 
هـوادار لیورپـول بـه کمـک پـدرش بـه محـل تمریـن 
بازیکنـان  دیوارهنرنمایـی  وازبـاالی  رفتـه  تیـم  ایـن 

راتماشـامی کنـد.
منبع گزارش تصویری: ایسنا

تعیین تکلیف استقالل 
و پرسپولیس تا نیمه سال

 
در  جوانـان  و  ورزش  وزیـر  سـلطانی فر  مسـعود 
جلسـه سـرخابی های پایتخت بـا تبییـن ایـن موضوع 
کـه اهتمـام دولـت تدبیـر و امیـد، هیـات واگـذاری، 
و  ورزش  وزارت  و  دارایـی  و  اقتصـادی  امـور  وزارت 
جوانـان، واگـذاری اسـتقال و پرسـپولیس بـه بخش 
هـم  نشسـت های  داشـت:  اظهـار  اسـت،  خصوصـی 
اندیشـی  تا دسـتیابی به نتیجه با حضور کارشناسـان 
و  باشـگاه، سـازمان خصوصی سـازی  و مسـووالن دو 

بـورس تـداوم خواهـد یافـت.
وی در ادامـه از پیگیری های کارشناسـان در بـورس 
و خصوصی سـازی در خصـوص ورود ایـن باشـگاه بـه 
بـازار بورس قدردانـی کـرد و گفـت: امیـدوارم بتوانیم 
در سـقف زمانـی مشـخص شـده کـه در هیـات عالی 
تاریـخ ۱8 فروردیـن  مشـخص شـده، بتوانیـم همـه 
اسـناد و مـدارک را برای ارائـه دو باشـگاه در بـورس 

اوراق بهـادار فراهـم کنیـم.
در ادامـه ابوالقاسـم شـمس معـاون سـازمان خصوصی 
 سـازی نکاتـی را بـرای سـرعت بخشـیدن بـه رونـد 
واگذاری دو باشـگاه ارائـه و نکاتی را در خصوص تعیین 
تکلیـف اماکـن ورزشـی دو باشـگاه و افزایـش سـرمایه 

آن هـا بیـان کرد.
و  اسـتقال  باشـگاه  دو  نماینـدگان  نشسـت  ایـن  در 
پرسـپولیس توضیحاتـی را در خصـوص اقداماتـی کـه 

انجـام دادنـد، ارائـه کردنـد.

نظارت برمکان های ورزشی مجاز
سـتاد مقابله با کرونـا درورزش در ادامه اطاعیه های 
آموزشـی و پیشـگیرانه در رابطـه بـا کرونـا اعـام کـرد 
فعالیـت تمـام باشـگاه ها و اماکن ورزشـی تحـت نظارت 
افسـران کنترل سـامت فدراسـیون پزشـکی ورزشـی و 

هیات هـای تابعـه آن انجـام می شـود.
وزارت  اباغیـه  برابـر  اسـت:  آمـده  اطاعیـه  ایـن  در 
بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکی آخرین تصمیمات 
در خصـوص از سـرگیری فعالیت هـای ورزشـی بـه این 

شـرح اعـام می شـود:
۱-- هیـچ محدودیتـی در بازگشـایی اماکـن و سـالن 
های ورزشـی در تمامی رشـته های ورزشـی در مناطق 

سـفید وجود نـدارد.
۲-- شــروع فعالیــت باشــگاه های بدنســازی بــه 
طــور انفــرادی و دیگــر رشــته های ورزشــی انفــرادی 
و اســتخرهای روبــاز در مناطــق زرد بــا رعایــت 

پروتکل هــای بهداشــتی منعــی نــدارد.
۳-- در شـهرهای قرمـز، رشـته های انفـرادی بـا تماس 
متوسـط ماننـد بدنسـازی و پـرورش انـدام بـا تاییدیـه 
بهداشـت شهرسـتان  مرکـز  توسـط  فیزیکـی  فضـای 
دانشـگاه های علـوم پزشـکی یـا دفاتر خدمات سـامت 

از اول خـرداد مـاه منعـی نـدارد.
۴-- فعالیـت رشـته های ورزشـی پر برخـورد و تیمی در 

شـهرهای زرد و قرمز همچنان ممنوع اسـت.
۵ -- قبـل از شـروع بـه کار همـه کارکنـان شـاغل در 

اماکـن ورزشـی انجـام تسـت PCR الزامـی اسـت.
۶-- پذیـرش ورزشـکاران مشـکوک و بیمـار در همـه 

اماکـن ورزشـی ممنـوع اسـت.
7-- ثبـت نـام تمـام باشـگاه های ورزشـی در سـامانه 
وزارت بهداشـت بـه نشـانی قبـل از بازگشـایی الزامـی 

. ست ا
8-- برگـزاری مسـابقات در هـر شـهری کـه بازگشـایی 
انجام شـده اسـت، منـوط بـه تاییدیه معاونت بهداشـت 

وزارت بهداشـت است.
در ادامـه ایـن اطاعیـه تصریـح شـده اسـت: فعالیـت 
ورزشـی در تمـام اماکن ورزشـی فوق بایسـتی با رعایت 
فاصله گـذاری اجتماعـی و دسـتورالعمل های بهداشـتی 
انجام شـود. سـتاد مقابله با کرونا در ورزش تصریح کرد: 
فعالیـت تمـام باشـگاه ها و اماکن ورزشـی تحـت نظارت 
افسـران کنترل سـامت فدراسـیون پزشـکی ورزشی و 

هیات هـای تابعـه آن انجـام می شـود.



168 شــماره   -  1399/3/5
w w w . m e y a r p r e s s . i r

4

بهار سـادات موسوی
گرد آورنده

 ---نیم نگاه ---

اعضای حیات بخشی که خاک می شوند
● پیونـد اعضـا در کشـور ما طی سـال های اخیر گسـترش 
بسـیاری پیـدا کـرده اسـت لیکـن باهمـه تاشـی کـه در 
فرهنگ سـازی بـرای ایـن امر خطیر و انسـانی شـده اسـت، 
هنـوز میـان میزان اهـداء عضو و نیاز بیماران بسـیار اسـت. 
البتـه ایـن مشـکل حتـی در کشـورهای پیشـرفته از لحاظ 
علمـی و اقتصـادی -- کـه برنامه هـای متعـددی در ترویج 
ایـن موضـوع اجرامـی کنند نیـز وجـود دارد. با ایـن وصف، 
تـاش بـرای اقنـاع بازمانـدگان کسـانی کـه به علـت مرگ 
مغـزی، بالقوه می توانند اهداءکننده باشـند،ازطریق فرهنگ 
سـازی می بایسـتی بـه عنـوان یـک برنامـه خیرخواهانـه و 
انسـان دوسـتانه تداوم یابد. دراین موردمسـوالن هم نگرانی 
دارندوهـم متقاضـی توجـه بیشـترمردم هسـتند. در پـی، 

اطاعـات بیشـتری بـه آگاهـی خوانندگان می رسـانیم.
■ مهـدی شـادنوش رئیـس مرکـز مدیریت پیونـد و درمان 
بیماری هـای وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی در 
نشسـت خبـری که بـه صـورت ویدئـو کنفرانـس از وزارت 
بهداشـت برگزار شـدگفت: هم اکنـون ۳۴ مرکز پیوند عضو 
در کشـور فعـال اسـت امـا مشـکل اصلـی رضایـت نـدادن 
خانواده هـا و از بیـن رفتـن زمـان طایـی بـرای پیوند عضو 

از افـراد دچـار مـرگ مغزی اسـت.
وی گفـت: 7 هـزار عضـو قابـل اهـدا پارسـال بـه همیـن 
علـت بـه خاک سـپرده شـد در حالـی که اهدای ایـن اعضا 
می توانسـت از لیسـت ۲۵ هـزار نفره افراد پشـت نوبت کم، 
و بـه کاهـش درد و رنـج از خانواده این بیمـاران کمک کند. 
در مـورد پیوند، اعـام رضایـت خانواده هـا در زمـان طایی 
بسـیار مهم اسـت و  اگر در زمان خودش انجام شـود پیوند 

عضـو انجام می شـود.
شـادنوش افـزود: همـه پیوند اعضـا کـه در دنیا قابـل انجام 
اسـت در کشـور مـا هم انجـام می شـود و با حمایـت دولت 
هزینـه های پیوند رایگان اسـت. دولت سـال گذشـته ۱۵۰ 
میلیـارد تومـان بـرای پیوند عضو هزینـه کرد کـه ۲.۵ برابر 
سـال ۹7 بود. در کشـورهای توسعه یافته پیوند عضو هزینه 
هـای سرسـام آوری را بـه خانـواده هـا تحمیل مـی کند اما 

در کشـور مـا حتـی داروهای افـراد پیوندی رایگان اسـت.
▪ تفاوت مرگ مغزی با کما

وی گفـت: انتقـال هوایـی عضو پیونـدی نیز در ایـران انجام 
مـی شـود. پارسـال انتقـال ۲۰ مـورد هوایی عضـو پیوندی 

دشـتیم که بـا همـکاری ارتش انجام شـد. 
در مـورد پیونـد عضـو، مهمترین پیـام وزارت بهداشـت این 
اسـت کـه؛ مـردم بداننـد بیـن مـرگ مغـزی و کمـا تفاوت 
وجـود دارد و اگـر کمیتـه تخصصی مـرگ مغزی فـردی را 
تاییـد کـرد ایـن فـرد حتی بـه اندازه یـک صـدم درصد هم 
امـکان بازگشـت به زندگـی رانـدارد و با کما فـرق می کند.

▪ بازار شیادی خرید و فروش کلیه جمع شد
شـادنوش در پاسـخ بـه پرسشـی دربـاره پیوند کلیـه از فرد 
زنـده گفـت: اهـدای عضـو از فرد زنـده فقط در مـورد کلیه 
)و قسـمتی از کبـد( امکانپذیـر اسـت. اهـدای کلیـه از فرد 
زنـده ممنوع نشـده اما بـرای جلوگیری از وضعیت شـیادی 
و کاهبـرداری کـه بـه وجـود آمده بـود. سیسـتم اجرایی و 
مدیریـت آن از ۶ مـاه پیـش دسـتخوش تغییراتـی شـده و 
اکنـون بـه صـورت متمرکـز از دفتـر مدیریت پیونـد وزارت 
بهداشـت مـورد بـه مـورد مجـوز صادر مـی کنیم. خـارج از 
شـبکه دولتـی راهـی بـرای پیونـد عضـو وجـود نـدارد. وی 
افـزود: سـامانه ثبت پیوند اجرایی شـده بنابرایـن افرادی که 
نیازمنـد پیونـد هسـتند اولویت بنـدی می شـوند به محض 
ایـن کـه اهـدا کننـده پیـدا می شـود بـه باالتریـن اولویـت 
عضـو تخصـص پیدا می کند و از رفتارهای سـلیقه ای و بازار 

خریـد و فـروش جلوگیری می شـود.
رئیـس مرکـز مدیریت پیونـد و درمـان بیماری هـای وزارت 
بهداشـت افـزود: با وجـود کاهش اهدای پیوند کلیـه از زنده 
در مـورد پیونـد کلیه متوقف نشـده ایم و با فرهنگ سـازی، 
اهـدا از فرد مـرگ مغزی را افزایـش داده ایم. دو سـال پیش 
نسـبت اهدای عضو مـرگ مغزی و زنده ۶۰ بـه ۴۰ بود االن 
7۰ به ۳۰ رسـیده اسـت یعنی اکنون 7۰ درصد پیوند کلیه 
از افـراد مـرگ مغـزی انجام می شـود کـه قابل دفاع اسـت.

وی گفـت: با طراحی مدیریتی جدید، اجازه سـوء اسـتفاده، 
کاهبرداری، شـیادی و رفتارهای احساسـی و هیجانی داده 

نمی شـود و روش دقیق تـری انجام می شـود.
▪ تحریم ها باعث کمبود داروی بیماران خاص نشد

شـادنوش در پاسـخ به پرسـش دیگر یدرباه تأثیر تحریم ها 
در تامیـن داروی بیمـاران خـاص گفـت: در مـورد داروها و 
تجهیـزات مـورد نیاز این بیمـاران باید گفت کـه اغلب این 
اقـام در داخـل تولید می شـود البته برخـی داروها نیازمند 
تکنولـوژی باالیی هسـتند و بـه علت تعداد محـدود بیمار، 
تولیـد آن هـا در یک کشـور مقرون به صرفه نیسـت. برخی 

از ایـن داروهـا را در دنیـا یک یا دو شـرکت تولید می کنند. 
وی افـزود: انتظـار ایـن کـه همه داروها و وسـایل پزشـکی 
مـورد نیـاز بیمـاران در کشـور تولیـد شـود را نداریـم ولی 
پیشـرفت هـای خوبـی داشـتیم. به عنـوان مثال بسـیاری 
از داروهـای نوترکیـب که تکنولـوژی باالیی دارنـد و برخی 

فاکتورهـای خونـی را داخل کشـور تولیـد می کنیم.
وزارت  بیماری هـای  و  پیونـد  مدیریـت  مرکـز  رئیـس 
بهداشـت گفـت: تحریم ها توانسـته موثر باشـد و مـا را به 
زحمت انداخته اسـت و در سیسـتم مدیریت کشـور افراد 
ذی ربـط را دچـار زحمت کـرده ولی با لطـف خدا، عنایت 
امـام عصر)عـج( و عزیـزان گمنـام، نگذاشـته ایم تحریم ها 
مشـکلی در تامیـن داروی بیمـاران خاص ایجـاد کند. وی 
در پاسـخ به پرسشـی دربـاره تبلیغ پیوند قرنیـه در برخی 
بیمارسـتان ها توضیـح داد: همـان طـور کـه اشـاره کردم 
فقـط در یکـی دو مـورد امـکان اهـدا از زنـده وجـود دارد. 
یکـی از آن ها کلیه بود که شـرایط نامناسـبی ایجاد کرده 
بـود. طبـق سیاسـت های جدیـد وزارت بهداشـت از ۶ماه 
گذشـته دیگـر امـکان خرید و فروش کلیه نیسـت بسـاط 
این موضوع جمع شـده اسـت و کار توسـط مرکز مدیریت 

پیونـد انجام می شـود.
▪ تبلیغ پیوند قرنیه شیادی است

شادنوش گفت: در مورد قرنیه هم اگر جایی تبلیغ شود حتما 
کاهبرداری و شیادی است. در کل دنیا هم چنین چیزی را 
نداریم. این که قرنیه از فرد زنده اهدا شده باشد، امکانپذیر 
نیست. معموال قرنیه از اجساد و بعد از فوت فرد با رضایت 
خانواده انجام می شود بنابراین اگر فرد زنده بخواهد قرنیه اهدا 
کند نابینا می شود. بعید است پزشکی زیربار این کار برود. در 

دنیا هم چنین چیزی نیست.
رئیـس مرکز مدیریت پیوند و بیماری های وزارت بهداشـت 
افـزود: هزینه هـای پیوندهـا بسـیار  گـران قیمت اسـت. به 
عنـوان مثـال  پیونـد کبد در دنیا تـا 7۰۰ هـزار دالر هزینه 
مـی شـود. در کشـور مـا هزینه هـای پیونـد زیاد اسـت اما 
چون زیرسـاخت ها دولتی اسـت قیمت پیوند به اندازه دنیا 
زیـاد نیسـت. پیونـد هزینـه سـنگینی دارد که همـه آن از 

طـرف دولـت پرداخت می شـود.
ــز  ــش مراک ــت از افزای ــتقبال وزارت بهداش ▪ اس

ــی دیالیزخصوص
شـادنوش هـم چنیـن در پاسـخ به پرسشـی دربـاره ارجاع 
بیمـاران دیالیز به مراکز خصوصی گفـت: تعرفه های جدید 
دیالیـز اباغ شـده اسـت. البتـه دیالیز برای بیمـاران هزینه 
ای نـدارد و اگـر ایـن افـراد بـه بخـش دولتی یـا خصوصی 
مراجعـه کننـد از نظـر هزینـه بـرای آنـان فرقـی نـدارد و 
رایـگان اسـت.وی گفـت: سیاسـت گذاری جدیـدی انجـام 
شـده که بخش خصوصی برای انجام دیالیز تشـویق شـود، 
بـه همیـن علت تعرفه هـای جدید اباغ شـده اسـت و اگر 
بیمه هـا یـاری کننـد، بخش خصوصـی هم مایل اسـت که 
بیشـتر فعال شـود وزارت بهداشـت هـم از فعالیت بیشـتر 

مراکـز دیالیـز خصوصی اسـتقبال می کند.
شـادنوش دربـاره پیونـد کبـد از زنـده گفت: در مـورد کبد 
امـکان اهـدای قسـمتی از کبـد از فـرد زنـده وجـود دار اما 
فقـط از خانـواده درجـه یـک مثـل خاله، مـادر یا پـدر این 
پیونـد قابل انجام اسـت. در مورد کلیـه هم انجمن حمایت 
از بیمـاران کلیـوی به ایـن بیماران خدمت رسـانی می کند 
و امیدواریـم بتوانیـم بـرای این بیمـاران بـه زودی خدمات 

آزمایش هـای رایـگان را هـم انجـام دهیم.
وی در پاسـخ بـه پرسشـی دربـاره الـزام رضایـت خانـواده 
متوفیانـی کـه کارت اهـدا دارنـد گفـت: در مـورد رضایت 
قانونـی اولیـای افـراد دچار مـرگ مغزی تجـارب مختلفی 
در دنیـا وجـود دارد. در کشـور ما مسـائل حقوقـی و فقی 
مهـم اسـت کـه آیـا فـرد بعـد از فـوت اختیـاری بـر بدن 

خـودش دارد یـا نـه کـه در جوامع حـوزوی و دانشـگاهی 
قابـل بحث اسـت.

▪ نشان اهدای عضو بر روی گواهینامه
وی در پاسـخ بـه پرسـش دیگری دربـاره طرح درج نشـان 
اهـدای عضـو بـر گواهینامـه رانندگـی گفـت: ایـن کار می 
توانـد در افزایـش پیونـد عضو موثر باشـد. این پیشـنهاد به 
کمیسـیون اجتماعی دولت رفته است و مراحل کارشناسی 
را طـی می کنـد. از دبیـر محترم هیات دولت و کمیسـیون 
اجتماعی دولت می خواهیم در این زمینه مسـاعدت کنند 

زیـرا در فرهنگ سـازی اهدای عضو بسـیار موثر اسـت.
▪ خانواده ها با دیدن کارت اهدا رضایت می دهند

وی افـزود: فعـا قوانیـن کشـور اجـازه نمی دهـد کـه بـا 
رضایـت خـود فـرد اعضـای او اهـدا شـود امـا رضایـت فرد 
قبـل از فـوت و داشـتن کارت اهـدا کار را خیلـی سـرعت 
می بخشـد و من تا حاال شـاهد نبودم که فـردی کارت اهدا 

داشـته باشـد و خانـواده رضایـت نداده باشـد.
شـادنوش گفت: افـراد با ارسـال کد ملی به شـماره پیامک 
۳۴۳۲ می تواننـد کارت اهـدای عضـو دریافت کننـد. البته 
از طریـق سـایت اهـدا هـم می تواننـد فـرم را پـر کننـد و 
بـه جمـع افرادی کـه در ایـن حرکت خیرخواهانه شـرکت 

بپیوندند. کرده انـد 
وی افـزود: اکنـون لیسـت ۲۵ هـزار نفره متقاضیـان اهدای 
عضـو داریـم و افزایـش اهـدا کننـدگان می تواند جـان افراد 
زیـادی را نجـات دهـد. البتـه از زمانـی کـه کرونا بـه وجود 
آمـد افـرادی به خاطـر دریافت نکردن عضو پیونـدی از بین 
رفته انـد و ایـن لیسـت باید به روز شـود امـا در همین مدت 

۳۶ عمـل پیوند انجام شـده اسـت.
رئیـس مرکز مدیریـت پیوند و بیماری های وزارت بهداشـت 
گفـت: بـا آزمایـش فـرد و خانـواده افـراد اهـدا کننـده در 
صورتـی کـه بـه کرونـا مبتـا نبـوده باشـند پیونـد انجـام 
می شـود. امـا احتمـاال تعـداد قابـل توجهـی از افراد پشـت 

نوبـت از بیـن رفتـه اند.
وی در پاسـخ بـه این پرسـش کـه تاکنون چه تعـداد بیمار 
خـاص بـه علـت کرونا فـوت کرده اسـت افـزود: این سـوال 
خیلـی از ما پرسـیده می شـود. کارهای تحقیقاتـی در حال 
انجـام اسـت کـه چـه تعـداد از بیمـاران خـاص و بیمـاران 
زمینـه ای دچـار کوویـد- ۱۹ شـده انـد و چـه تعـداد فـوت 
کرده انـد. آمارهـا هنـوز دقیـق نیسـت بایـد بـا تطبیـق کد 
ملـی افـراد این آمارا بـا کمک مراکز تحقیقاتـی و واحدهای 

کارشناسـی بـه دسـت آوریـم و بعد اعـام کنیم.
▪ ایران رتبه اول پیوند عضو در خاورمیانه

شـادنوش دربـاره اهدای عضو از مرگ قلبی گفـت: روی اهدا 
از مرگ قلبی کار می کنیم اما هنوز در ایران عملیاتی نشـده 
اسـت. در دنیـا این تجربـه وجود دارد و در حالی بررسـی آن 
هسـتیم. در مـورد پیوند عضـو ایـران، رتبه یـک خاورمیانه 
را دارد. تمـام پیوندهـا در ایـران انجـام می شـود. داروهـای 
مـادام العمری کـه افراد پیوندی بایـد دریافت کنند یا کاما 
رایـگان اسـت یا درصـد باالیی از قیمـت آن برای ایـن افراد 
رایگان می شـود. این خانواده ها بسـیار آسـیب پذیر هستند 
و امـکان پرداخـت هزینه پیونـد و داروها را ندارنـد، بنابراین 
تحـت حمایـت دولت هسـتند و دولت مثا سـال گذشـته 

۱۵۰ میلیـارد تومـان برای پیوند عضـو هزینه کرد.
شـادنوش دربـاره نگرانـی بیمـاران خـاص در مراجعـه به 
مراکـز درمانـی بعـد از کرونـا گفـت: در مـورد بیمـاران 
خـاص و پیوندی هـا از روز اول تاش کردیـم. برنامه هایی 
برای جداسـازی خدمات درمانی و توزیع دارو، جداسـازی 
مراکـز دیالیـز و جداسـازی مسـیر رفـت و آمـد بیمـاران 
دیالیـزی انجـام شـد. اقـام ضـد عفونـی کردن هـم بین 
همـه بیماران خـاص با همکاری سـازمان داوطلبان هال 

احمـر توزیع شـد. »ادامـه دارد«

تابعیت فرزندان مادران ایرانی 
بـه گـزارش پایگاه اطاع رسـانی دفتر هیـات دولت، 
»لعیـا جنیـدی« معاونـت حقوقـی رییـس جمهـوری، 
آیین نامـه اجرایـی »قانون اصـاح قانـون تعیین تکلیف 
تابعیـت فرزنـدان حاصـل از ازدواج زنان ایرانـی با مردان 
خارجـی« را بـرای مراحل بررسـی به هیات دولـت ارائه 
کـرده اسـت. در راسـتای سیاسـت های دولـت دوازدهم 
مبنـی بـر پیگیـری و دفـاع از حقـوق ملـت و حقـوق 
شـهروندی و تـاش بـرای بـه اجـرا درآوردن این حقوق 
اساسـی، الیحـه ای به منظـور دفـاع از کرامـت و حقوق 
بخشـی از زنـان ایرانـی و نیـز کـودکان به مجلـس ارائه 
شـد کـه سـرانجام در تاریـخ ۲ مهرمـاه سـال ۱۳۹8 بـا 
عنـوان »قانـون اصـاح قانـون تعییـن تکلیـف تابعیـت 
مـردان  بـا  ایرانـی  زنـان  ازدواج  از  حاصـل  فرزنـدان 

خارجـی« بـه تصویب رسـید.
تصویـب این قانـون همزمان بیـم و امیدهـای فراوانی را 
در جامعـه بـه ارمغـان آورد؛ بیـم احتمـال سوء اسـتفاده 
از این قانون، تشـویق ازدواج های غیررسـمی، مشـکات 
ناشـی از امیـد و آرزوی کودکان باتکلیـف و زنان ایرانی 
کـه به هر دلیلی بـه ازدواج مردان غیرایرانـی درآمده اند، 
امیـد بـه برخوردارشـدن از حداقـل حقوق شـهروندی و 
بهره منـدی خـود و فرزنـدان ناشـی از ایـن ازدواج هـا از 

افتخـارات و مزایـای ایرانـی بودن.
ایـن احسـاس و تأمـل دوگانـه از زمان الزم االجراشـدن 
قانـون تـا بـه امـروز، مانعـی اساسـی بـر سـر اجـرای 
قانـون و دسـتیابی بـه مقصـود آن و اعطـای تابعیـت به 
افـراد مشـمول را موجـب شـده، بـه گونـه ای پیش بینی 
می شـود چنانچـه راهـکاری بـرای ایجـاد هماهنگـی و 
وحـدت رویـه و تعییـن ضوابـط اجـرای قانـون، فراهـم 

نشـود ایـن اقـدام سـازنده بـه هـدف نمی رسـد.
لـذا معاونـت حقوقی رییس جمهوری در راسـتای فراهم 
کـردن زمینـه اجـرای قانـون فـوق، ضـرورت تدویـن 
آیین نامـه ای را بـرای اجـرای آن، مطـرح و بـا همـکاری 
همـه دسـتگاه های مرتبط بـه قانون و فعـاالن اجتماعی 
و برگـزاری نشسـت های کارشناسـانه، آیین نامـه اجرایی 
مربـوط را تدوین و برای سـیر مراحل بررسـی و تصویب 

بـه هیات دولـت ارائـه کرد.

ساماندهی آثار تاریخی 
جزیره خارگ

 
نصـراهلل ابراهیمـی معـاون میراث فرهنگـی اسـتان 
بوشـهر گفت: در جزیـره خارگ آثار ارزشـمندی داریم 
کـه اسـنادی بـر حکمرانـی مردمـان ایـن سـرزمین بر 
خلیج فـارس اسـت و حفاظت و حراسـت از آنـان امری 
ضـروری اسـت. در سـال جـاری تـاش می کنیـم تـا 
آثـاری را کـه در ایـن جزیره نیـاز به سـامان دهی دارند 

را پایـش کنیـم و ترتیـب اثر ببخشـیم.
آثـار  از  بوشـهر گفـت: یکـی  معـاون میراث فرهنگـی 
کتیبـه  جزیـره،  ایـن  در  موجـود  تاریخـی  ارزشـمند 
سـنگی مربـوط بـه دوران هخامنشـی اسـت کـه بـه 
طـور ویـژه برنامـه حفاظتـی را بـرای ایـن اثـر در نظـر 
گرفته ایـم تـا بـا توجه به وجود شـرایط جـوی رطوبتی 
جزیـره، مورد آسـیب و فرسـایش جـدی قـرار نگیرد.او 
بـه گوردخمه هـای پالمیـران اشـاره کـرد و افـزود: این 
گوردخمه هـا مربـوط بـه دوره اشـکانی اسـت و محـل 
تدفیـن مردمـان قـوم پالمیـران سـاکن در ایـن جزیره 
بـوده کـه در کنـار کلیسـای نسـطوریان سـاماندهی 

شـد. خواهد 
ابراهیمـی افـزود: تمـام هـدف مـا حفاظت شایسـته و 
علمـی از آثـار اسـتان اسـت و تاش خواهیـم کرد یک 
برنامه ریـزی نیز بـرای سـامان دهی قنات هـای تاریخی 

خارگ داشـته باشـیم.
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گرد آورندهتوصیه های صندوق بین المللی پول برای مدیریت نقدینگی 
گـودرزی علیرضـا 

 ---نیم نگاه ---
ادامه از صفحه1: 

● نخسـت: چالش هـای اصلی مدیریت نقدینگـی دولت و 
راهکارهـای صنـدوق بین المللی پول

نقـش مدیریـت نقدینگـی دولـت، کمـک بـه هموارسـازی 
اجـرای بودجـه دولـت حتـی در شـرایط بحـران اسـت. در 
شـرایط بحـران، دولـت باید وجـوه نقدی خـود را به گونه ای 
مدیریـت کنـد کـه بتواند به طور هم زمـان با افـت درآمدها، 
مخـارج اضطـراری اش را افزایـش دهـد و از عهـده تأمیـن 
مالـی مخـارج مرتبط با بحـران برآید. وظیفه اصلـی افرادی 
کـه مدیریـت وجـوه نقـد دولت را بـر عهده دارنـد، تضمین 
در دسـترس بـودن نقدینگـی کافی بـرای پرداخت تعهدات 
مالـی دولـت در موعد مقرر اسـت. اما اجـرای این وظیفه در 
زمـان مواجهـه بـا بحـران، بـا چالش هـای متعـددی همراه 

اسـت کـه برخـی از آن هـا درپـی ذکر شـده اند:
-- شناسـایی و بـرآورد تأثیـر بحـران بـر عملیـات جـاری 

دولـت و تأثیـر پاسـخ های سیاسـتی مختلـف بـر آن.
 -- تخمیـن روزانـه وضعیت تراز عملیاتـی و الزامات مرتبط 

بـا جریانات نقـدی دولت.
 -- یافتـن منابـع نقـدی بـرای پاسـخگویی به افزایـش نیاز 
بـه نقدینگـی در شـرایطی کـه بازارهـای مالی تحت فشـار 

. هستند
بـرای  نقدینگـی  مـدرن  مدیریـت  ۴راهـکار  ادامـه؛  در 
پاسـخگویی بـه چالش هـای فـوق تشـریح شـده اسـت که 
دولت هـا می تواننـد از آن هـا در راسـتای مدیریـت وجـوه 

نقـد خـود اسـتفاده کننـد: 
۱-- تمرکـز وجـوه درآمـدی دولت در حسـاب واحـد خزانه، 
بـه معنای تجمیـع و کاهش پراکندگی حسـاب های دولتی؛ 

۲-- پیش بینی نقدینگی دولت؛ 
۳-- مدیریت تراز عملیاتی دولت؛ 

۴-- تقویت ترتیبات نهادی و سازمانی.
هـدف دولـت در ایـن زمینـه بایـد بهره بـرداری از تمـام 
منابـع موجـود نقدینگـی بـه بهتریـن وجـه باشـد. البتـه، 
بدیهـی اسـت کـه کشـورها بایـد بـا توجـه بـه ظرفیـت و 
شـرایط داخلـی خـود، از میـان راهکارهـای پیشـنهادی 
بـر مـواردی متمرکـز شـوند کـه بـرای آن هـا عملیاتـی تر 
اسـت. کشـورهایی کـه در مراحل اولیه توسـعه قـرار دارند 
نیـز می تواننـد گام هایـی در راسـتای بهبـود مدیریت وجوه 
نقد در شـرایط بحـران بردارنـد. بحران این فرصـت را برای 
کشـورها فراهـم می کند تـا با انجـام اصاحات سـاختاری، 

منافـع پایـداری را در میان مـدت بـه دسـت آورنـد.
1-- تجمیع درآمدهای دولت در حساب واحد

خزانه
تجمیـع درآمدهـای دولت یا اسـتقرار حسـاب تمرکز وجوه 
درآمـدی دولـت، به معنای جمـع آوری کلیه وجـوه واریزی 
بـه حسـاب های دولت در حسـاب واحـد خزانه اسـت. این 
امـر کمـک می کنـد منابـع مالی دولـت به طـور متمرکز در 
اختیـار خزانـه داری قـرار بگیرد تـا در شـرایط مضیقه مالی 
و بودجـه ای به بهترین شـکل مصرف شـود. متمرکز کردن 
حسـاب های دولـت و ایجـاد یـک سـاختار حسـاب واحـد 
خزانـه، امـر نظـارت و کنترل جریانـات و مانده هـای نقدی 
را بـرای دولت هـا در مقاطـع بحرانـی تسـهیل مـی کنـد و 
کشـورهایی کـه اقدام به گسـترش دامنه پوشـش حسـاب 
واحـد خزانـه و کاهـش حسـاب های مـازاد خـود می کنند، 
درواقـع کمـک می کنند جریان نقدی با سـرعت بیشـتری 
از  بااین حـال، بسـیاری  پیـدا کنـد.  در سیسـتم گـردش 
دولت ها از حسـاب های بانکـی متعددی بـرای وزارتخانه ها، 
اسـتفاده  فرابودجـه ای  نهادهـای  و  اجرایـی  دسـتگاه های 

می کننـد کـه خـارج از کنتـرل خزانه داری هسـتند.
▪  اقدامات پیشـنهادی در راسـتای تجمیع درآمدهای 

دولـت در کوتاه مدت:
 -- بـه خزانـه داری بایـد ایـن اختیار داده شـود تـا اقدامات 
الزم بـرای تجمیـع وجـوه درآمـدی وصول شـده توسـط 
نهادهـای  و  دولـت  اجرایـی  دسـتگاه های  وزارتخانه هـا، 
فرابودجـه ای را در حسـاب واحـد خزانـه یـا حسـاب تمرکز 

وجـوه درآمـدی دولـت انجـام دهـد.
 -- شناسـایی مانده حسـاب های عمـده دولـت کـه خـارج 
از حسـاب واحـد خزانـه یا حسـاب تمرکـز وجـوه درآمدی 
ارسـال  امـر،  ایـن  ادامـه  در  نگهـداری می شـوند.  دولـت 
بخشـنامه از طـرف خزانـه داری بـه بانک هـا در راسـتای 
آگاه سـازی در خصـوص مانـده چنین حسـاب هایی که باید 

بـه حسـاب اصلـی دولـت منتقل شـوند.
 -- کشـورهای فاقـد سـاختار حسـاب واحد خزانـه هم باید 
بـر سـطح کلـی مانده حسـاب های تجمیـع  شـده دولـت 
نظـارت داشـته باشـند. ایـن امـر بـه شناسـایی منابـع و 
نیازهـای دسـتگاه های دولتـی کمـک می کنـد. نهادهایـی 
کـه در حسـاب های بانکـی خـود منابـع نقدی کافـی دارند 

می تواننـد در وهلـه نخسـت بـه اسـتفاده از منابـع خـود 
شـوند. هدایت 

 -- کشـورهای فاقـد سـاختار حسـاب واحـد خزانـه باید در 
صـورت امـکان، طـی مشـورت بـا بانـک مرکزی نسـبت به 
تجمیـع و تمرکـز مانده حسـاب های دولـت نـزد بانک هـای 
تجـاری، در حسـاب اصلـی دولـت اقـدام نماینـد. بـرای 
نمونـه، کشـورها می توانند تمهیداتـی را در ارتباط با انتقال 
اصطاحـًا شـبانه مانده حسـاب های دولـت در بانک هـای 
تجـاری بـه حسـاب اصلی خزانـه داری نـزد بانـک مرکزی 
انجـام دهنـد. البتـه، فرآینـد انتقـال حسـاب ها مسـتلزم 
بسـته شـدن حسـاب های بانکـی مسـتقل که کمـاکان در 
نقـل و انتقـاالت مالـی کاربرد دارند نیسـت. از طـرف دیگر، 
بانـک مرکـزی باید تأثیـر چنیـن تمهیداتی را بـر وضعیت 

نقدینگـی نظـام بانکـی در نظـر بگیرد.
 -- کشـورهایی که از نظام بانکی مدرنی برخوردار نیسـتند 
و بـه دلیـل عـدم وجـود فناوری هـای پیشـرفته بانکـی، 
نمی تواننـد مدیریـت وجوه نقد را به طـور متمرکز و تجمیع  
شـده انجـام دهنـد، می تواننـد از طریـق ایجـاد خطـوط 
اعتبـاری با سـایر بانک ها بـه ارائه خدمات عمومی اساسـی، 

بـدون وقفـه و اختـال بپردازند.
 -- خزانـه داری بایـد ضمن مشـورت با شـرکت های دولتی، 
صندوق های بازنشسـتگی و نهادهای فرابودجه ای که دارای 
حجـم بـاالی سـپرده های راکد هسـتند، نسـبت بـه ایجاد 
ترتیباتـی در ایـن نهادهـا برای اعطـای وام هـای کوتاه مدت 

بـه متقاضیـان از محل سـپرده های راکد اقـدام نماید.
 -- در بحـران کنونـی، چندیـن کشـور )ازجملـه: گابـن، 
غنـا، نیجریـه و کنیـا( صندوق هـای پاسـخ گویی اضطراری 
بـه بحـران ایجـاد کرده انـد کـه بـا پذیـرش کمک هـای 
ضـروری  مخـارج  بـه  را  جمع آوری شـده  منابـع  مالـی، 
تخصیـص می دهنـد. ایـن صندوق هـا به طـور ایـده آل باید 
به عنـوان حسـاب فرعـی حسـاب واحـد خزانـه و تحـت 
نظـارت خزانـه داری فعالیـت کنند تـا خزانـه داری بتواند بر 
دسترسـی کلـی دولت بـه وجوه نقد نظارت داشـته باشـد. 
درهرصـورت، حسـابداری کلیه وجوه دریافتـی و هزینه کرد 
اعتبـارات بایـد تحـت قوانیـن و مقـررات مدیریـت مالـی 
عمومی صورت بگیرد و مشـمول نظارت های سـخت گیرانه 

و گـزارش دهـی مالـی باشـد.
 -- بهتر اسـت از افتتاح هرگونه حسـاب بانکـی جدید برای 
دریافـت وجـوه و کمک هـای اعطایـی مرتبـط بـا مدیریت 
بحـران، خـارج از حسـاب واحد خزانه اجتناب گـردد. ایجاد 
حسـاب های متعـدد بـه معنـای جزیـره ای کـردن کارکرد 
مدیریـت وجـوه نقـد دولـت و مختل سـاختن امـر نظارت 

بـر مانـده وجوه نقدی اسـت.
 -- در صـورت لـزوم، بایـد بـه بانک هایـی کـه سـپرده های 
مالیاتـی و سـایر درآمدهـای دولـت را دریافـت می کننـد 
دسـتور داده شـود کـه ایـن درآمدهـا را در اسـرع وقـت به 
حسـاب واحد خزانه )یا حسـاب اصلی تعیین شـده( انتقال 
دهنـد تا برای اسـتفاده خزانه داری در دسـترس قرار گیرد.

 -- خزانـه داری بایـد به دقـت بـر تغییـرات حسـاب واحـد 
خزانـه )در لحظـه یا نهایتـاً به صـورت روزانه( نظـارت کند. 
در صـورت نیـاز، خزانـه داری بایـد بانک مرکـزی را ملزم به 
دسترسـی آنایـن خزانـه داری به حسـاب )های( خـود و یا 

در غیـر ایـن صـورت، ارائـه گـزارش در پایـان روز نماید.
۲-- پیش بینی نقدینگی دولت:

وجـوه  از  بـه  موقـع  و  قابـل  اطمینـان  پیش بینی هـای 
مدیریـت جریانـات  در  کلیـدی  اهمیـت  دولـت،  نقـدی 
افزایـش نوسـانات در  بـه  بـا توجـه  نقـدی دولـت دارد. 
ویـروس  شـیوع  )به واسـطه  دولـت  مخـارج  و  درآمدهـا 
کوویـد--۱۹( و نااطمینانـی در خصـوص پرداخـت مخارج 
اضطـراری، پیش بینـی مطمئـن وجـوه نقـدی دولـت امـر 

بـود. خواهـد  چالش برانگیـزی 
از میـان دو روش پیش بینـی رایـج، پیش بینـی هـای از 
بـاال بـه پاییـن، فاقد فرضیـات معتبر هسـتند. بـه عبارتی، 
الگوهای پیشـین هزینـه و درآمد دولت ممکن اسـت معیار 
خوبـی بـرای پیش بینـی جریان هـای نقـدی آتی نباشـند. 
اسـتراتژی دولـت باید جمـع آوری اطاعـات از پایین به باال 
به صـورت روزانـه یـا هفتگی باشـد. البته، ارتباطات رسـمی 

دسـتگاه های اجرایـی و تأخیرهای احتمالی، بـر کارایی این 
فرآینـد اثرگـذار خواهد بود.

ــی  ــتای پیش بین ــنهادی در راس ــات پیش ▪ اقدام
ــدت: ــت در کوتاه م ــی دول نقدینگ

ــان نقــدی  ــر جری ــی ب ــر تأثیــر سیاســت مال  -- تمرکــز ب
در  البتــه،  اقتصــادی،  کان  تحــوالت  و  کوتاه مــدت 
ــی،  ــادی و دارای ــور اقتص ــه وزارت ام ــا بودج ــی ب هماهنگ
واحدهــای تحلیــل کان مالــی و نهــاد وصــول درآمدهــای 

ــت. دول
 -- شناسـایی نهادهـای اصلـی همـکار )ماننـد وزارت امـور 
اقتصـادی و دارایـی، دفتر ریاسـت جمهوری یا نخسـت وزیر( 
به منظـور کسـب اطاعات به موقع از ایـن نهادها در خصوص 
هرگونـه تأمیـن مالـی اضطـراری )بـرای نمونـه، از طـرف 
شـرکای توسـعه ای( ویا تسهیل بدهی، در راسـتای باال بردن 

دقـت پیش بینی هـای بـاال بـه پایین.
 -- ایجـاد کانال هـای ارتباطـی مسـتقیم )و در صـورت نیاز، 
غیررسـمی( بـا نهادهای اصلـی مرتبط با مخـارج حاکمیتی 
دولـت )تأمین کننـده کاالهـای عمومـی نظیـر بهداشـت و 
و سـایر بخش هایـی کـه عهـده دار هزینه هـای  سـامت( 
نهادهـای وصول کننـده درآمدهـای  اضطـراری هسـتند و 
دولـت کـه پـس از اسـتقرار چنیـن کانـال ارتباطـی بایـد 
برنامـه یـا پیش بینی هـای نقدینگـی دولـت را بر مبنـای آن 
به سـرعت به روزرسـانی نمـود. افـرادی کـه در خزانـه داری 
مسـؤولیت پیش بینـی جریان های نقـدی دولـت را به عهده 
دارنـد بایـد به طـور روزانـه یـا هفتگـی بـا همتایان خـود در 
نهادهـای مذکور در ارتباط باشـند. هـم چنین، توجه خاصی 
بایـد بـه رقم های بـزرگ در جریان هـای نقدی شـود، به ویژه 
جریانـات نقدی مرتبط بـا موارد اضطراری کـه باید در محل 

درسـت خـود هزینه شـوند.
 -- در صـورت لـزوم، اداره کنندگان وجوه نقـدی دولت باید 
افـق پیش بینـی نقدینگـی را بـه کوتاه ترین زمـان موردنیاز 
بـرای فـروش اسـناد خزانـه و اسـتفاده از سـایر ابزارهـای 
بدهـی کـه بـرای تراز کـردن بخـش درآمـدی دولـت الزم 
هسـتند، تقلیـل دهند. در بیشـتر مـوارد، افـق پیش بینی۴ 
الـی ۶ هفتـه ای بـرای نیازهـای فـوری کفایت می کنـد، اما 
اداره کننـدگان نقدینگی دولت باید فشـارهایی را که ممکن 
اسـت در بـازه زمانـی بلندتـری رخ دهنـد در نظـر داشـته 

باشند.
 -- به روزرسـانی پیش بینـی مجمـوع نقدینگـی دولـت بـر 
اسـاس جریانـات نقـدی ورودی و خروجـی حسـاب واحـد 
خزانـه )یـا مانده حسـاب اصلـی خزانـه داری( و اطاعـات 

جدیـد از سـطح پاییـن بـه بـاال، در پایـان هـر روز.
 -- توسـعه سـناریوهای مختلـف کـه بـر مبنـای آن بتوان 
بـر  عـاوه  نااطمینانـی،  فضـای  در  کـرد.  تصمیم سـازی 
سـناریوی مبنـا، سـناریوی بدتریـن حالـت باید بـا در نظر 
گرفتـن تأخیـر در تأمیـن مالـی و ایجاد اختـال در وصول 
منابـع درآمـدی تدویـن شـود تـا پیامدهـای احتمالـی و 

راهکارهـای پیـش رو مـورد تجزیه وتحلیـل قـرار گیـرد.
 -- سـناریوهای پیش بینـی جریـان نقـدی بایـد احتمـال 
بـه اجـرا درآمـدن تعهـدات مشـروط و محتمل الوقـوع را 
نیـز در نظـر بگیرنـد. افـرادی کـه مدیریـت بدهـی دولـت 
زمان بنـدی  برنامـه  مـورد  در  بایـد  دارنـد  عهـده  بـر  را 
پرداخـت وام هـای تضمین شـده در کوتـاه مـدت و احتمال 
تقاضـا بـرای حمایت دولـت از طـرف مراجع ذی نفـع را در 
سـناریوهای خود لحاظ کنند. قراردادهای بزرگ مشـارکت 
دولـت و بخـش خصوصـی بایـد موردبازنگـری قـرار گیرند 
تـا تعهـدات احتمالـی و پیش بینی نشـده دولـت در آن هـا 
شناسـایی شـود. به همین ترتیب، نوسـانات نرخ ارز باید در 
پیش بینـی بازپرداخـت بدهی هـای ارزی دولـت موردتوجه 

گیرد. قـرار 
 -- پیش بینـی وجـوه نقـدی را بایـد به طـور روزانـه )یـا 
هفتگـی( بـا دفتـر بودجه ریـزی، بخـش مدیریـت بدهـی 
دولـت و بانـک مرکـزی بـه بحـث و بررسـی گذاشـت و در 
کنـار آن، شـرح مختصـری از تغییـرات اساسـی رخ داده از 

زمـان پیش بینـی قبلـی ارائـه نمـود.
 -- موجـودی نقـدی دولـت بایـد به دقـت پایـش شـود و 
دالیـل بروز خطا در پیش بینی ها بررسـی گـردد. نتایج این 
بررسـی ها بایـد در پیش بینی هـای دوره بعـدی موردتوجـه 
قـرار گیـرد. در صورت لـزوم، باید بـا وزارتخانه هـای همکار 
مشـورت شـود. شـناخت علل بـروز انحـراف )اعـم از تغییر 
مسـتمر الگـوی هزینه ها یا تغییـر زمانی جریـان نقدی( در 
شـرایط مضیقـه مالـی و بودجـه ای دولت ضروری اسـت تا 
بتـوان بـر مبنـای آن پیش بینی هـا را به طـور واقعـی به روز 
کـرد. اسـتفاده از ارتباطـات غیررسـمی بـه هنـگام دریافت 
مشـاوره از نهادهـای همـکار، می توانـد به کسـب اطاعات 

به موقـع کمک کنـد. »ادامـه دارد«

تاثیر کرونا بر کسب و کارهای 
حوزه فناوری اطالعات

ارتباطــات  وزیــر  جهرمــی  محمدجــوادآذری 
در گزارشــی از عملکــرد وزارتخانــه خــود ضمــن 
ــه   ــه واســطه کروناب ــه میــزان آســیبی کــه ب اشــاره ب
اســت  شــده  وارد  فنــاوری  حــوزه  شــرکت های  
ــاب آوری شــرکت ها در شــرایط  تصریــح کــرد کــه ت
فعلــی بســیار انــدک اســت.وی ادامــه داد: ۶۲ درصــد 
ــاه  ــه م ــر از س ــات کمت ــوزه ارتباط ــرکت های ح ش
ــد، ۶  ــاب بیاورن ــی را ت ــد شــرایط فعل دیگــر می توانن
ــا ۶ مــاه و ۳۲ درصــد باقــی مانــده  درصــد نهایــت ت
ــه فعالیــت  ــان ســال ممکــن اســت بتواننــد ب ــا پای ت

ــد. ــه بدهن ــود ادام خ
کرونــا  تاثیــر  بررســی  بــرای  گفــت:  جهرمــی 
چهــار  اطاعــات  فنــاوری  حــوزه  برشــرکت های 
دســته از ایــن کســب و کارهــا را موردمطالعــه قــرار 
ــه  دادیــم. دســته اول شــرکت هایی کــه کارشــان ارائ
خدمــات آنایــن ماننــد فروشــگاه های اینترنتــی، 
پلتفرم هــای تحویــل کاال و ارائــه دهنــدگان خدمــات 

ماننــد تاکســی های آنایــن اســت.
وزیــر ارتباطــات افــزود: دســته دوم شــرکت های 
ــع  ــد و توزی ــامل تولی ــه ش ــزاری ک ــرم اف ــات ن خدم

نــرم افزارهــا و بازی هــای رایانــه ای می شــوند. 
کســب و کارهــای حضــوری ماننــد خدمــات شــبکه 
کــه حتمــا نیــاز بــه حضــور فیزیکــی افــراد دارد و در 
نهایــت دســته چهــارم کــه ارائــه دهنــدگان خدمــات 
آنایــن پزشــکی شــامل خدمــات حوزه هــای ســامت 
ــرم  ــرکت های ن ــتند. ش ــن هس ــاوره های آنای و مش
ــای  ــه کســب وکاره ــوط ب ــزاری، شــرکت های مرب اف
حضــوری و ارائــه دهنــدگان نــرم افــزار تقســیم 

می شــوند.
وی گفــت: تاثیــر منفــی کرونــا بــر 7۲ درصــد کســب 
و کارهــا کامــا مشــهود بــوده و اغلــب آن هــا دســت 
بــه تعدیــل نیــرو زده انــد، امــا در ایــن میــان کســب 
ــد  ــه رش ــته اند ب ــکی توانس ــوزه پزش ــای ح و کاره

خوبــی دســت پیــدا کننــد.  

درصــد   ۵۱ کــرد:  خاطرنشــان  ارتباطــات  وزیــر 
تقاضــا،  رفتــن  بیــن  از  دلیــل  بــه  شــرکت ها 
ــرای  ــه ب ــی ک ــد اتفاق ــدند، مانن ــش ش ــار چال دچ
ــود  ــه وج ــی ب ــگری و هواپیمای ــرکت های گردش ش
آمــد و تمــام کســب و کارشــان بــرای مــدت طوالنــی 
ــه دلیــل مشــکاتی کــه  تعطیــل شــد. ۳۲ درصــد ب
ــش  ــر چال ــد درگی ــود آم ــه وج ــره ارزش ب در زنجی
ــروی  ــه نی ــن ک ــل ای ــه دلی ــد ب ــدند و ۳7 درص ش
ــد ســرکار حاضــر نشــوند،  ــح دادن انسانی شــان ترجی

ــد. ــه کردن ــادی را تجرب ــکات زی مش
او تاکیــد کــرد: اولیــن چالشــی کــه کســب و کارهــا 
بــا آن مواجــه هســتند، حقــوق کارمندان شــان اســت 
ــت  ــود. پرداخ ــرو می ش ــل نی ــه تعدی ــر ب ــه منج ک
وام هــا  بازپرداخــت  و  اجاره بهــا  مالیــات،  بیمــه، 
ــتند.  ــا هس ــب و کاره ــزرگ کس ــکات ب ــز از مش نی
شــرکت هایی ماننــد اســنپ و تپســی طــی ایــن مــدت 
7۰ درصــد کاهــش ســفر داشــته اند و بــا وجــود ایــن 
ــن روزهــا سفارش شــان ۲۰ درصــد بیشــتر  کــه در ای

ــته اند. ــادی برنگش ــت ع ــه حال ــوز ب ــا هن ــده ام ش
ــتفاده از  ــا اس ــت: ب ــان گف ــات در پای ــر ارتباط وزی
ــن  ــی صنــدوق نوآفری ــارد تومان پتانســیل  ۱۰۰ میلی
ــرد. ضمــن  ــم ک ــا کمــک خواهی ــن مجموعه ه ــه ای ب
ــز  ــن کــه در فکــر افزایــش موجــودی صنــدوق نی ای

ــتیم. هس
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"شیخ بهایی"
آن ها که ربوده الستند

از عهد الست باز مستند
تا شربت بی خودی چشیدند

از بیم و امید، باز رستند
چاالک شدند، پس به یک گام

از جوی حدوث، باز جستند
اندر طلب مقام اصلی

دل در ازل و ابد نبستند
خالی ز خود و به دوست باقی

این طرفه که نیستند و هستند
این طایفه اند، اهل توحید

باقی، همه خویشتن پرستند

"پژمان بختیاری"
با خموشی ها در این محفل مرا

گفتگویی دلنشین با دلبرست
خواب مژگان جنبش ابروی دوست

در بیان عشق صدها دفترست
هر تبسم،هر تغافل،هر نگاه

عاشقان را ترجمانی دیگرست
گر لب عاشق ز گفتن ها تهی است
گوش معشوق از شنیدنی ها پرست

با نگاهی قصه ها گویند از آنک
یک نگاه از صد زبان گویاترست

"حمیدمصدق"
تو را صدا کردم

تو عطری بودی و نور

تو نور بودی و عطر گریز رنگ خیال
درون دیده من ابر بود و باران بود

صدای سوت ترن
صوت سوگواران بود

ز پشت پرده باران
تو را نمی دیدم

تو را که می رفتی
مرا نمی دیدی

مرا که می ماندم
میان ماندن و رفتن

حصار فاصله فرسنگ های سنگی بود
غروب غمزدگی

سایه های دلتنگی
تو را صدا کردم

تو رفتی و گل و ریحان تو را صدا کردند
و برگ برِگ درختان تو را صدا کردند
صدای برگ درختان صدای گل ها را

سرشک دیده من ناله تمنا را
نه دیدی و نه شنیدی

ترن تو را می برد
ترن تو را به تب و تاب تا کجا می برد؟

و من حصار فاصله فرسنگ های آهن را
غروب غمزده در لحظه های رفتن را

نظاره می کردم

"رهی معیری"
ساقی بده پیمانه ای ز آن می که بی خویشم کند

بر حسن شور انگیز تو عاشق تر از پیشم کند
زان می که در شب های غم، بارد فروغ صبحدم

غافل کند از بیش و کم، فارغ ز تشویشم کند
نور سحرگاهی دهد فیضی که می خواهی دهد

با مسکنت شاهی دهد سلطان درویشم کند
سوزد مرا سازد مرا در آتش اندازد مرا

وز من رها سازد مرا بیگانه از خویشم کند

بستاند ای سرو سهی! سودای هستی از رهی
یغما کند اندیشه را دور از بد اندیشم کند

"سعدی"
اگر تو فارغی از حال دوستان یارا

فراغت از تو میسر نمی شود ما را
تو را در آینه دیدن جمال طلعت خویش

بیان کند که چه بودست ناشکیبا را
بیا که وقت بهارست تا من و تو به هم

به دیگران بگذاریم باغ و صحرا را
به جای سرو بلند ایستاده بر لب جوی

چرا نظر نکنی یار سروباال را
شمایلی که در اوصاف حسن ترکیبش

مجال نطق نماند زبان گویا را
که گفت در رخ زیبا نظر خطا باشد

خطا بود که نبینند روی زیبا را
به دوستی که اگر زهر باشد از دستت

چنان به ذوق ارادت خورم که حلوا را
کسی مالمت وامق کند به نادانی

حبیب من که ندیدست روی عذرا را
گرفتم آتش پنهان خبر نمی داری

نگاه می نکنی آب چشم پیدا را
نگفتمت که به یغما رود دلت سعدی

چو دل به عشق دهی دلبران یغما را
هنوز با همه دردم امید درمانست
که آخری بود آخر شبان یلدا را

کافـــه شـــهر-- تبلیغات و رسانه ها --
حمیــد مزرعــه

غالمرضــا علمشــاهی
بخش پایانی

فیلسـوف،  زاده ۲۱ مـارس ۱۹۴۹  "اسـاوی ژیـژک"، 
نظریه پرداز، جامعه شـناس، منتقد فرهنگی و سیاست  مدار 

اسـلوونیایی است.
ــفه اش را  ــرای فلس ــد و دکت ــا آم ــه دنی او در لیوبلیانا ب
از دانشــگاه لیوبلیانــا دریافــت کــرد. در ســال۱۹۹۰ بــه 
عنــوان کاندیــدای ریاســت جمهــوری از ســوی حــزب 
لیبــرال دموکــرات اســلوونی معرفــی شــد. ژیــژک 
ــش  ــه بخ ــت ک ــادی اس ــرداز انتق ــوف و نظریه پ فیلس
عمــده ی کارش در ســنت فلســفی هگلــی، مارکسیســم 
فعالیت هــای  او  اســت.  الکانــی  روانــکاوی  نیــز  و 
ــه  ــی، نظری ــه ی سیاس ــه ی نظری ــمگیری در زمین چش
فیلــم و روانــکاوی نظــری داشته اســت. شــهرت ژیــژک 
بــرای احیای روانــکاوی ژاک الکان بــرای یــک خوانــش 
جدیــد از فرهنــگ عامه اســت. او رســاله های گوناگونــی 
دربــاره ی موضوعــات گوناگــون نگاشته اســت. موضوعاتــی 
ــرمایه داری، رواداری،  ــرای، س ــگ عراق، بنیادگ ــون جن چ
حقیقــت سیاســی، جهانی ســازی، ســوبژکتیویته،  حقــوق 
انســانی، لنین، اســطوره، فضای مجــازی، پسامدرنیســم، 
آلفــرد  مارکسیســم،  فرهنگ  گرایی، پســت  چنــد 
هیچکاک و دیویــد لینــچ. او بــه شــوخی در مصاحبــه بــا 
یــک نشــریه اســپانیایی خود را یــک استالینیســت الکانی 

تنــدرو معرفــی کــرده  اســت.
نظریه های سینمایی

از  او  نیـز هسـت.  ژیـژک یـک نظریه پـرداز سـینمایی 
تفسـیر روانکاوانـه الکانـی بـرای ایجـاد یـک نظریـه ی 
سـینمایی و یک شـیوه نقد جدید اسـتفاده کرده  اسـت. 
بـه اعتقـاد رابـرت اسـتم، او از فیلم های سـینمایی برای 
شـرح نظریـات الکان اسـتفاده می کنـد و در فیلم هـای 
سـینمایی مثال هایـی می یابـد کـه حتـا از خـود الکان 
هـم افـکار روانکاوانـه او را بهتـر شـرح می دهنـد. ژیژک 
بـه بررسـی میل و فانتـزی ناخـودآگاه، امر واقعـی و ابژه 
راه  ایـن  از  و  می پـردازد  فیلم هـا  در  ایدئولـوژی  واالی 
یـک تاویـل روانکاوانـه در باب سـینما می سـازد. لینچ و 
هیچـکاک دو فیلم سـاز مـورد عاقـه ژیژک هسـتند که 
تفسـیر آثار آن هـا بیش از همـه مورد توجهـش بوده اند.

نقد ژیژک
اندیشـمندان بسـیاری نوشـته های ژیـژک را بی اعتبار و 
فاقـد معنـا می دانند. نـوآم چامسکی نوشـته های ژیژک 

را ژسـت گیری های توخالی خواند و سـبک و روش او در 
برابـر گزاره هـای آزمون پذیـر تجربـی حوزه هـای جـدی 
تـر ماننـد علـوم دقیـق قـرار داد. چامسـکی بر ایـن باور 
اسـت کـه کار ژیـژک را اصـا نبایـد جـدی گرفت. جان 
گـری، فیلسـوف بریتانیایـی از ژیـژک به خاطر سـتایش 
خشـونت و سـخنان "مهمـل و توخالـی" انتقـاد کـرد. 
از نظـر گـری ژیـژک خـود یکـی از محصـوالت کاالیـی 
از  عظیـم  شـاهکاری  در  ژیـژک  اسـت،  سـرمایه داری 
تولیـدات فکـری بی شـمار، نقـدی تخیل آمیـز از نظـم 
کنونـی ارائـه کرده اسـت، نقدی کـه مدعی طـرد و انکار 
هـر آن چیـزی اسـت کـه در حال حاضـر وجـود دارد. او 
بـه معنایـی، واقعـا هـم ایـن کار را می کند، امـا هم زمان 
بـه بازتولیـد همـان دینامیسـم ضـروری و بی هدفی نیز 

می پـردازد کـه در عملکـرد سـرمایه داری می بینـد.
سرقت ادبی

به سـرقت فکـری از  ژیـژک در سـال ۲۰۱۴  اسـاوی 
مجلـه نژادپرستانه رنسـانس آمریکایی متهم شده اسـت. 
متعلـق  محافظـه کار  مجلـه  یـک  آمریکایـی  رنسـانس 
کـه  اسـت  آمریکایـی  ناسیونالیسـت  سـفیدهای  بـه 
سـازمان های غیردولتـی حقـوق بشـری آن را بـه عنوان 
رده بنـدی  پراکـن  نفـرت   ناسیونالیسـتی  گـروه  یـک 
کرده انـد. جیمز ویلیامز، سـردبیر ارشـد جسـتار انتقادی 
کـه یادداشـت ژیژک را سـال ۲۰۰۶ منتشـر کـرده بود، 
در گفتگـو بـا نیوزویـک تاییـد کـرد کـه ژیـژک قطعا از 
یادداشـت هورنبـک اسـتفاده کرده اسـت. وی افـزود: مـا 

متاسـفیم کـه چنیـن اتفاقـی افتـاده. اگـر می دانسـتیم 
او  از  قطعـا  اسـت،  فکـری  سـرقت  حـال  در  ژیـژک 
را حـذف  غیرقانونـی  پاراگراف هـای  کـه  می خواسـتیم 
کنـد. هورنبـک نیـز در گفتگـو بـا نیوزویک تاکیـد کرد: 
هـر کـس دو متـن را کنار هم بگـذارد، می فهمـد ژیژک 

اسـت. سـارق فکری 
تحریـک  فیلسـوفی  بیشـتر  گرچـه  ژیـژک  اسـاوی 
کننـده اسـت تـا نظام منـد، بـا وجود ایـن، امـکان دارد 
کـه روایتـی نسـبتا نظام منـد از تـراژدی را در سراسـر 
ماحظـات پراکنـده ی او جـاری دیـد.، ایـن ماحظـات 
بـه دو موضوع آشـنا مربوط می شـوند، مسـأله چیسـتی 
تـراژدی و مسـأله ی امـکان تـراژدی در جهـان مـدرن یا 
پسـت مـدرن. می تـوان گفـت بحث هـای ژیـژک تمامـا 
بـر آنتیگونـه تمرکـز دارند، گرچه اشـتغال او بـا هگل را 
آشـکار می کننـد، در اصـل او را بـه طـور نیرومندتری با 

ژاک الکان روانـکاو فرانسـوی پیونـد می دهنـد.
آثار اسالوی ژیژک

- ابـژه متعالـی ایدئولـوژی، ایـن کتـاب بـا ترجمـه علی 
بهـروزی تحـت عنوان، عینیت ایدئولوژی، منتشـر شـده 

 است.
- کـژ نگریسـتن، مقدمـه ای بـر ژاک الکان از طریـق 
فرهنـگ عامـه، ایـن کتـاب بـا ترجمه مازیار اسـامی و 

صالـح نجفـی منتشـر شـده  اسـت.
- از سـیمپتوم خـود کیف ببریـد، ژاک الکان در و بیرون 
از هالیـوود، ایـن کتـاب با ترجمـه فتاح محمـدی تحت 
عنـوان ،از نشـانگان خود لذت ببرید! منتشـر شده اسـت.

- هنـر امـر متعالـی مبتـذل، دربـاره بزرگـراه گمشـده 
دیویـد لینـچ، ایـن کتـاب بـا ترجمـه مازیـار اسـامی 

شده اسـت. منتشـر 
- وحشـت از اشـک های واقعی، کریستوف کیشلوفسکی 
در میـان نظریـه و پسـانظریه، این کتاب بـا ترجمه فتاح 

محمدی منتشر شـده  است.
- دربـاره بـاور، ایـن کتاب بـا ترجمه کیـوان آذری تحت 

عنـوان، نقـد باورهای مغرب زمین، منتشـر شده اسـت.
- بـه بیابـان امـر واقعـی خـوش آمدیـد، ایـن کتـاب بـا 
ترجمـه فتاح محمـدی تحت عنوان، بـه برهوت حقیقت 

خـوش آمدید، منتشـر شده اسـت...
)ادامه دارد(

فلسفه و تراژدی )اسالوی ژیژک(
بخــش بیســت و دوم

کمپین چه کمکی به صاحبان 
کسب و کار می کند؟

ــب و  ــان کس ــه صاحب ــی ب ــای بازاریاب کمپین ه
کار کمــک می کنــد تــا بهتریــن اســتراتژی های 
پیشــبرد فــروش را بــرای محصــوالت و خدمــات 
شــرکت شناســایی کننــد. چــه پیشــنهاد محصــوالت 
ــع  ــرای ترفی ــه ای ب ــا برنام ــد ی ــات بدهی ــا خدم ی
ــی  ــن بازاریاب ــید، کمپی ــته باش ــود داش ــول خ محص
مــی توانــد شــما را از طریــق فرآیندهــا هدایــت کنــد.
را  خــود  تبلیغاتــی  کمپیــن  کــه  ایــن  از  قبــل 
ــوددر  ــرکت خ ــگاه ش ــد جای ــد، بای ــترش دهی گس
ــه آن دســت  ــد ب ــازار و جایگاهــی کــه مــی خواهی ب
یابیــد را مشــخص کنیــد. ســپس کمپیــن تبلیغاتــی 
ــه ی طراحــی کنیــد کــه ارزش هــا،  ــه گون خــود را ب
ــما  ــات ش ــا خدم ــوالت ی ــای محص ــا و مزای ویژگی ه
قبــل از برگــزاری کمپیــن حفــظ شــده و حتــی 

ــد. ــش یاب افزای
ــی  ــی بخش ــن تبلیغات ــید کمپی ــته باش ــاد داش ــه ی ب
ــه  ــت ک ــی اس ــن بازاریاب ــی کمپی ــد طراح از فرآین
تمرکــزش بــر انتشــار پیــام تبلیغاتــی شــرکت اســت. 

ــد: ــاظ کنی ــه را لح ــه نکت ــن س ــد ای ــن بای بنابرای

ــد.  ــان را بازشناســی کنی ــات و محصوالتت ــد خدم بای
و  مزایــای محصــوالت  و  از خصوصیــات  شــرحی 
ــا،  ــه رقب ــی شــما نســبت ب ــت رقابت ــان، مزی خدماتت
تمرکــز بــر خصوصیــات کلیــدی مثــل قیمــت 
گــذاری، تمرکــز و توجــه بــه چگونگــی ایجــاد ارزش 
ــارت  ــه عب ــه کنید.ب ــا تهی ــه رقب ــبت ب ــزوده نس اف
دیگــر دانســتن ایــن موضــوع کــه شــما قصــد داریــد 
ــد آن را  ــردم بای ــرا م ــید و چ ــزی را بفروش ــه چی چ

ــت. ــم اس ــیار مه ــد، بس بخرن
ــازار هدفــی کــه می خواهیــد شــرکت و   توجــه بــه ب
محصــوالت خــود را آن جــا معرفــی و ایجــاد تقاضــا 
کنیــد. تعییــن ایــن کــه چــه دســته ای از خریــداران 
تمایــل بیشــتری بــه خریــد محصولتــان دارنــد و بعــد 
تعییــن و دســته بنــدی پرســونای مشــتریان هــدف 
بــا در نظــر گرفتــن ویژگــی هــای جغرافیایــی، ســن، 
جنــس، خانــواده، درآمــد، موقعیــت جغرافیایــی، 
ســبک زندگــی، الگــوی خریــد، هــدف هــای خریــد 
و عائــق و در نهایــت ایــن کــه رشــد و پیشــرفت کار 

شــما را چــه کســی هدایــت خواهــد کــرد.
ــی  ــث م ــن کار باع ــد. ای ــز کنی ــود را متمای ــام خ پی
ــی  ــن او باق ــما در ذه ــغ ش ــام و تبلی ــم پی ــود ه ش
ــودآگاه در  ــه و ناخ ــورت آگاهان ــه ص ــم ب ــد و ه بمان

ــد ــر بگذاری ــد او اث ــری خری ــم گی تصمی

*خواننــدگان گرامــی بــا پایــان ایــن قســمت مجموع 

ــب مــا در زمینــه تبلیغــات و رســانه ها  سلســله مطال
بــه پایــان رســید امیدواریــم ایــن مجموعــه مطالــب 
بــه صــورت کاربــردی بــرای صاحبــان کســب وکار در 
زمینــه چگونگــی بهره گیــری از رســانه هــا در زمینــه 

تبلیغــات موثــر بــوده باشــد.

لحظاتــی بــا شــعر
به انتخاب نیما موسوی
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جواب شماره قبل

شماره 126 --- جدول و سودوکو ---

خدیجه فدایی زاده

 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده

سقوط گوسپندان به دره
در یـک حادثـه دلخـراش، حـدود ۱۲۰ رأس دام 
بـا حملـه پلنـگ در سـفیدکوه خـرم آباد تلف شـدند.
 یـک پلنـگ ایرانـی در سـفیدکوه خـرم آبـاد بـه یک 
گلـه گوسـفند حملـه کـرد و در ایـن حادثـه بیـش از 

۱۲۰ رأس دام تلـف شـدند.
طبـق بررسـی های انجـام شـده ایـن تعـداد دامی که 
تلـف شـدند بر اثـر حمله پلنـگ رم کـرده و از کوه به 

سـمت پایین پرت شـدند.

وقوع ۲ حادثه آتش سوزی 
در اهواز

رییـس سـازمان آتش نشـانی و خدمـات ایمنـی 
شـهرداری اهـواز گفـت: ۲ حادثـه آتش سـوزی صبح 
روز پنجشـنبه در اهـواز بـه وقوع پیوسـت که توسـط 

آتـش نشـانان مهار شـدند.
بـه گـزارش اداره ارتباطـات سـازمان آتـش نشـانی و 
خدمـات ایمنـی شـهرداری اهـواز، ابراهیـم قنبری در 
تشـریح ایـن حـوادث گفـت: پـس از دریافـت گزارش 
آتـش سـوزی یـک واحـد مسـکونی در مجتمـع امـام 
رضـا در خیابـان میهـن شـرقی کیانپارس، بافاصلـه 
تیم ایسـتگاه ۳۳ بـرای خاموش کردن آتـش به محل 
حادثـه اعـزام شـد.وی بـا بیـان این کـه آتش نشـانان 
پـس از ۲ دقیقـه در محـل حضور داشـتند و عملیات 
آتش را انجـام  کـردن  و خامـوش  نجـات  و  امـداد 
دادنـد، افزود: ایـن حادثـه مصدومـی نداشـت و علـت 

آن توسـط کارشناسـان در دسـت بررسـی اسـت.
ایمنـی  خدمـات  و  نشـانی  آتـش  سـازمان  رییـس 
شـهرداری اهواز بـه حادثـه آتـش سـوزی فروشـگاه 
لـوازم آرایشـی در منطقـه گلسـتان نیـز اشـاره کرد و 
گفـت: سـاعت ۳:۵۰ دقیقـه بامداد طی تمـاس تلفنی 
شـهروندان با سـامانه ۱۲۵، آتش سـوزی این فروشگاه 
اطاع رسـانی شـد.وی با اشـاره به اعزام سـه دسـتگاه 
خـودروی اطفای حریـق و امـداد ونجـات بـا امکانـات 
و تجهیـزات کافـی بـه محـل حادثـه افزود: مامـوران 
آتـش نشـانی بـه سـرعت بـا ایمـن سـازی محـل و با 
اسـتفاده از تجهیـزات خامـوش کننـده مشـغول مهار 
شـعله های آتـش شـدند و از گسـترش آتـش و بـروز 

خسـارت بیشـتر جلوگیـری کردند.

از عجایـب خانـم هـا اینـه کـه 7 طبقـه یـک مجتمـع 
تجـاری را طبقـه بـه طبقه و مغـازه به مغـازه می گردند 

بعـد کـه از خرید میـان بیـرون میگن
.
.
.

اووووووه ماشـین چقـد دوررره .... میمـردی نزدیـک تر 
میکـردی؟؟؟!!! پارک 

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

بابام تو تلگرام جواب جوکارو اینطوری میده
.
.
.

دسـت شـما درد نکند امیدوارم همیشـه شـاد و خندان 
باشید.

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

طـرف تـو مترو داشـت بـا تلگرام چـت میکرد، نوشـت 
بعـدا باهات حـرف میزنـم االن چنتـا گاو دارن میبینن

.

.

.
یهو همه سرشون رو برگردوندند

منم که برام تعریف کردند...!!!

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

تهران هـا زیـاد شـیر بخـورن، چون سـرب هـوا رو دفع 
میکنه

... ولـی بافاصلـه بعـدش آب بخورن چـون نیترات آب، 
ضـد وایتکسـه...  بعـدش هم چـای بخـورن نیترات آب 
رو میکشـه ... بعـد از چـای هـم آبلیمـو میـل کننـد تا 
... بعـد از  رنـگای شـیمیایی تـو چـای رو دفـع کنـه 

آبلیمـو هـم تـوکل کنـن به خـدا دیگـه ...!!

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

سـوار تاکسـی شـدم راننـده از بدبختیاش گفـت؛ گفتم 
حاجـی منم مشـکات زیـاد دارم. 

گفت: یکیشو بگو ...
گفتـم عشـقم به من بـی محلـی میکنه جوابمـو نمیده 

...
دستی رو کشید گفت پیاده شو!!

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

مـورد داشـتیم خانومـه تـو گوگل سـرچ کـرده:  عاقبت 
عاقبـت ازدواج یـک زن متولـد تیـر مـاه یـا یـک مـرد 

مـرداد؟؟ متولد 
گوگل جواب داده: اهلل وکیلی قصدت چیه آبجی؟؟!!

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

آقا مارو دزدیده بودن 
.

دزدا یه تیکه انگشتمو برا بابام فرستادند
.

بابام پیغام داد
.

به مدارک بیشتری برای اثبات نیاز هست!!!

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

میدانی در نبودنت چه ها کشیده ام؟؟؟
.... دوسیب آلبالو

... لیمو نعناع
..... بلوبری

..... و دو سیب تنها
 ... خب میخواستی نری

واالا ...
فک کرده میشینم غصه می خورم

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

بابام زنگ زده میگه دلستر بخر
میگم چه طعمی؟؟

.

.

.
میگه هر طعمی دوست داری فقط لیمویی باشه!!

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

یکی میلیاردر میشه 
بـا عجله میـاد خونه میگه خانوم پولدار شـدم وسـایلتو 

جمع کـن چمدونتـو ببند  !!!
.

زنش با هیجان میگه دبی یا پاریس؟؟؟
.
.

میگـه نمیدونـم مهریتـو بگیـر هرجـا میـری بـرو فقط 
دیگـه نبینمـت!!!!!

دارم بـه بابـام جسـتجو تو گـوگل رو یـاد میدمبعد یک 
سـاعت میگه نوشـتم حاال بزنـم رو کفگیره...؟؟

.
میگم چی...؟؟

.
بعد فهمیدم منظورش عامت جستجو بوده

...  خـودم اوایـل فـک میکـردم آب نبـات  ... نخنـد  
چوبیـه!

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

آیـا میدانیـد الک پشـت ها بخاطر سـبک زندگی خاصی 
کـه دارند نزدیک ۱۵۰ سـال عمـر می کنند؟

.

.

.

.
آیا میدانسـتید سـبک زندگیشـون اینه که سرشـون تو 

الک خودشـونه نه تو زندگـی دیگران؟؟
پس سرت تو الک خودت باشه،  نخند عبرت بگیر

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

یارو یه نیسان گوجه قاچاق میاره
گمرک دستگیرش میکنه

مدیرگمـرک بهـش میگه واسـه جریمـه باید یـه جعبه 
گوجـه بخوری

یارو شروع میکنه به خوردن گوجه و داد میزنه...
.

آخ بمیـرم بـرات ممدلـی ... بدبخـت شـدی ممدلـی ... 
پوسـتت کنـدس ممدلـی ...

مدیر گمرک بهش میگه: ممدلی کیه...؟
میگـه ممدلـی برادرمـه بـا یـه نیسـان فلفـل هنـدی 

قاچـاق، بعـد از مـن حرکـت کـرده!!!

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

تعـدادی اسـتاد دانشـگاه رو دعـوت کردن به فـرودگاه 
و اونـارو تـوی یـک هواپیمـا نشـوندن و وقتـی درهـای 
هواپیمـا رو بسـتن  از بلنگـو بهشـون اعـام کـردن که 

ایـن هواپیما سـاخت دانشـجوهای شماسـت...!!!
وقتـی اسـتادان ایـن خبر رو شـنیدن همـه از دم اقدام 

بـه فـرار کردند !!!
همـه رفتنـد بـه سـمت در خروجی بـه جز یک اسـتاد 

کـه خیلی ریلکس نشسـته بـود...!!!
.

پرسیدند چرا نشستی نگو که نمیترسی...!!!
استاد با خونسردی گفت: 

.
اگـه ایـن هواپیما سـاخت دانشـجوهای من باشـه عمرا 

بشه!!! روشـن  اگه 

افقی:
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ــده توکلی مائ
دوم قســمت 

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

 RCU ــه در ــد ک ــازه را داده بودن ــن اج ــن ای ــه م ب
گوشــی موبایلــم همراهــم باشــد. همــان شــب بارانــی 
عمــه ام زنــگ زد و گفــت "داشــت بــاران میومــد؛ منــم 
ــوب  ــه خ ــردم ک ــا ک ــرات دع ــارون و ب ــر ب ــم زی رفت
ــادرت رو  ــدر و م ــم پ ــت غ ــوام هیچ وق ــی. نمی خ بش
ــه  ــتگی ای ک ــه وابس ــع ب ــم راج ــه ه ــم". در ادام ببین
ــد  ــن دارن ــه م ــواده ام ب ــه خصــوص خان ــان و ب اطرافی
ــم.  ــم را بکن ــام تاش ــه تم ــت ک ــن خواس ــت. از م گف
تاشــی کــه هــم باعــث شــادی خــودم باشــد و هــم 

ــران...  دیگ
وقتــی خداحافظــی کــردم متوجــه شــدم کــه در ایــن 
ــردم.  ــر نمی ک ــه کســی جــز خــودم فک ــن ب ــدت م م
انــگار از جنگیــدن آن قــدر خســته شــده بــودم کــه بــا 
خــودم، زندگیــم و همــه عزیزانــم بــه لجبــازی افتــاده 
بــودم. از طرفــی هنــوز بــا ایــن موضــوع کنــار نیامــده 
ــدون  ــه ب ــی ک ــت کس ــن اس ــور ممک ــه چط ــودم ک ب
اکســیژن کمکــی و دســتگاه، اکســیژن خونــش بــه ۵۰ 
ــن زودی هــا خــوب شــود؟!  ــه ای ــد ب می رســد، می توان
یــاد بــرادرم افتــادم. او خیلــی ترســیده بــود کــه مبــادا 
بــرای مــن مشــکلی پیــش آیــد و در ایــن مــدت دائمــا 
ــتاد.  ــه می فرس ــم جمل ــگ" برای ــتیون هاوکین از "اس
ــت  ــعی داش ــتاد و س ــم می فرس ــه او را برای زندگی نام
تــا بــه مــن ثابــت کنــد کــه؛" اگــر خــودت بخواهــی، 

ــوی".  ــق ش ــی موف می توان
ــن  ــم "م ــردم و گفت ــدا ک ــتار را ص ــب پرس ــان ش هم
می خــوام دســتگاه رو بــذارم. میشــه کمکــم کنــی کــه 

ــم؟". ببندمــش روی صورت
دیگــر تصمیمــم را بــرای مبــارزه گرفتــه بــودم. دکتر هم 
ــن  ــا مطمئ ــرد ت ــن را چــک می ک ــد و م ــر روز می آم ه
شــود کــه از دســتگاه اســتفاده می کنــم. مــن تصمیمــم 
ــم از  ــاز ه ــا ب ــم ت ــتم بجنگ ــودم. می خواس ــه ب را گرفت
ــن  ــار عزیزتری ــم کن ــاز ه ــرم و ب ــذت بب ــاران ل ــوی ب ب
ــم  ــودم ه ــم خ ــم ه ــا بتوان ــم. ت ــم باش ــای زندگی آدم ه
ــوان  ــرای ج ــتم ب ــم. می خواس ــحال کن ــا را خوش آن ه

بودنــم بجنگــم و زندگــی کنــم و تجربــه کنــم.
آن قــدر انگیــزه داشــتم کــه روزی ۱۶ ســاعت دســتگاه 
را وصــل می کــردم. امــا دیگــر از RCU خســته شــده 
ــودم.  ــا ب ــی آن ج ــه تنهای ــام ب ــه تم ــک هفت ــودم. ی ب
ــم را  ــه عزیزان ــردم و ن ــرتی می ک ــی معاش ــا کس ــه ب ن
می دیــدم. وقتــی دکتــر بــرای معاینــه آمــد، تصمیمــم 
ــوم.  ــل ش ــش منتق ــه بخ ــم ب ــه می خواه ــم ک را گفت
ــن  ــرای ای ــه راه، ب ــرای ادام ــن ب ــه م ــم ک ــه او گفت ب
ــن  ــتفاده از ای ــرای اس ــم و ب ــارزه کن ــم مب ــه بتوان ک
دســتگاه کــم نیــاورم، بایــد روحیــه ام را حفــظ کنــم. 
ــواده ام  بــرای حفــظ ایــن روحیــه هــم الزم اســت خان
را ببینــم. او هــم قبــول کــرد و هم زمــان رازی را هــم 
ــون  ــتادمت RCU چ ــن فرس ــرد ؛"م ــو ک ــم بازگ برای
می خواســتم بــا خــودت تنهــا باشــی و بــا بــودن 
ــه  ــی ک ــش بفهم ــن بخ ــال در ای ــاران بدح ــار بیم کن
ــا  ــودم ب چطــوری خیلــی زود دیــر می شــه. امیــدوار ب
ــرای  خــودت کنــار بیــای و ببینــی آدم هــا می تونــن ب

ــد". ــاش کنن ــرای خودشــون ت عزیزانشــون و ب
در آخــر هــم بــا شــوخی اضافــه کــرد کــه؛ تــو اخاقت 
ــا  ــودم چه طــور ب ــد ب ــه مــن شــبیه اســت و مــن بل ب
ــم بهتــر  ــم. و خــوب مــن هــم کــه حال ــو کنــار بیای ت
ــم  ــده گفت ــا خن ــوخی را دادم. ب ــن ش ــواب ای ــود ج ب
کــه خــدا نکنــد مــن اخاقــم مثــل شــما باشــد. ایــن 
جــا بــود کــه احســاس کــردم کم کــم مائــده مبــارز در 
حــال بازگشــت اســت. مطمئــن شــده بــودم کــه همــه 

ــود. ــه راه می ش ــز روب چی
ــتان  ــی از دوس ــب، یک ــدم. ش ــل ش ــش منتق ــه بخ ب
ــار  ــی بیم ــه وقت ــد. همیش ــم آم ــه ماقات ــی ب قدیم

ــود  ــه ب ــا ک ــر ج ــاند. ه ــودش را می رس ــدم، خ می ش
ــادی  ــع ع ــد. در مواق ــا می آم ــرد، حتم ــی نمی ک فرق
کمتــر همدیگــر را می دیدیــم، امــا در ایــن جــور 
ــد  ــم. آن شــب چن ــم بوده ای ــار ه ــع همیشــه کن مواق
ــدم و  ــیار خندی ــا او بس ــم. ب ــم بودی ــار ه ــاعت کن س
ــول  ــم ق ــه ه ــرد. ب ــر ک ــم را بهت ــن موضــوع حال همی
ــر  ــه ه ــع ب ــاعت راج ــد س ــن چن ــه ای ــم ک داده بودی
موضوعــی جــز بیمــاری و وضعیــت کنونــی مــن 
صحبــت کنیــم. قــرار شــد فقــط از خاطــرات بگوییــم، 

ــتند.  ــی داش ــس خوب ــه ح ــا ک آن ه
ــدم. هرکــس  ــار دوســتانم گذران ــا را در کن ــن روزه ای
ــاس  ــی تم ــت. یک ــن را داش ــوای م ــی ه ــه طریق ب
ــی  ــد و بعض ــم می آم ــه دیدن ــری ب ــت، دیگ می گرف
هــم پیــام می فرســتادند. حــس خــوب و انــرژی 
ــم. حتــی یکــی از دوســتانم  مثبــت آن هــا را می گرفت
ــا  ــود ت ــه بیمارســتان فرســتاده ب ــدر پرســتارش را ب پ
ــت  ــم وخام ــه بدانی ــود ک ــا ش ــن را جوی ــت م وضعی
ــدرش  ــا کمکــی از پ ــدر اســت و آی حــال مــن چــه ق

ــه؟.  ــا ن ــد ی ــر می آی ب
مــن وقتــی ایــن رفتارهــا را دیــدم، هدفــم و انــرژی ام 
ــی  ــی از روزهای ــد. یک ــتر ش ــردن بیش ــرای تاش ک ب
کــه در بخــش بــودم، بــدون ایــن که بــه کســی از کادر 
درمانــی یــا خانــواده ام اطــاع دهــم، دســتگاه اکســیژن 
ــه  ــم ب ــا می توان ــم آی ــتم ببین ــتم. می خواس را برداش
تنهایــی نفــس بکشــم یــا نــه. دلــم می خواســت 

نترســم و بــه حســم ایمــان داشــته باشــم.
ــرای معاینــه آمــد و متوجــه شــد کــه  وقتــی دکتــر ب
ــال  ــتگاه در ح ــدون دس ــت ب ــاعتی اس ــم س ــن نی م
نفس کشــیدن هســتم، ابتــدا کمــی نگــران شــد ولــی 
ــیژن در  ــطح اکس ــدن س ــوش ثابت ش ــر خ ــد خب بع
ــص  ــم مرخ ــه می توان ــژده ک ــن م ــم را داد. و ای بدن
شــوم. البتــه بــا ایــن شــرط کــه همچنــان از دســتگاه 
اســتفاده کنــم. مــن خواســتم و شــد. و جنگیــده بودم.
ــه  ــتگاه را در خان ــه دس ــول دادم ک ــدم. ق ــص ش مرخ
ــر  ــای اول س ــم. روزه ــتفاده کن ــاعت اس روزی ۱۶ س
ــم مانــدم ولــی از روز ســوم بــدون آن کــه کســی  قول
ــتگاه را  ــتن دس ــان گذاش ــود، آرام، آرام زم ــه ش متوج
کــم کــردم. قــرار بــود هــر مــاه بــرای چــکاب بــه دکتر 
ــا کم کــردن زمــان دســتگاه، ســعی  ــم. مــن ب ســر بزن
کــردم خــودم نفــس بکشــم. حــاال دیگــر یــاد گرفتــه 

ــم  ــودم بخواه ــی خ ــور وقت ــه چط ــودم ک ب
می توانــم بجنگــم وزنــده بمانم.ازبچگــی 
ایــن رامــی دانســتم، ایــن بارقوی تــر بــودم.

ــم،  ــکاپ رفت ــرای چ ــه ب ــد ک ــاه بع ــک م ی
ــن  ــون م ــیژن خ ــود.  اکس ــی نب باورکردن
ــز  ــه چی ــی هم ــن یعن ــود. ای ــده ب ۹۵ ش
ــا اطــاع  ــار ب ــود. ایــن ب ــت ب طبیعــی و ثاب
دکتــر قــرار شــد کــه فقــط هنــگام خــواب 
دســتگاه را اســتفاده کنــم و در روز بــه 

ــم. ــس بکش ــودم نف ــی خ ــورت معمول ص
مــن فقــط بــا علــم پزشــکی بــه ایــن 
مرحلــه از درمــان نرســیده بــودم. مــن 
خــودم از لحــاظ روانــی بــرای رســیدن بــه 
ــش  ــه نق ــه همیش ــردم. البت ــاش ک آن ت
کســانی کــه ایــن را بــه مــن یــادآوری 
ــه  ــم را ب ــارزه کن ــد مب ــه بای ــد ک می کردن
خاطــر دارم. احســاس می کنــم اراده ای کــه 
ــه  مــن داشــتم و روحیــه ای کــه دیگــران ب

ــود.  ــزه ب ــک معج ــبیه ی ــد، ش ــن دادن م
ــه  ــری ک ــار دکت ــم در کن ــه تاش های  هم
ــه  ــت ب ــد توانس ــد نش ــن ناامی ــم از م او ه
ــه  ــن را ب ــد. او م ــک کن ــن کم ــامت م س

ــت  ــن صحب ــا م ــرده ب ــا پ ــت ب ــودم آورد. هیچ وق خ
نکــرد. صادقانــه و رک مشــکاتی کــه هــر لحظــه مــن 
ــرای  ــوز ب ــن هن ــرد. م ــزد ک ــرد گوش ــد می ک را تهدی
معاینــه او را می بینــم. هــردوی مــا از ایــن کــه در کنــار 
ــم  ــر بگذاری ــت س ــرا را پش ــن ماج ــتیم ای ــم توانس ه

ــحالیم.  خوش
همــه ایــن خاطــرات را گفتــم کــه از ایــن ایــام غریبــی 
ــا شــده ایم بگویــم.  کــه درگیــر بیمــاری عجیــب کرون
مــا بایــد مراقــب باشــیم. تمــام کارهــای الزم را انجــام 
ــارج نشــویم و  ــزل خ ــه ضــرورت از من ــز ب ــم، ج دهی
ــن  ــم. ای ــت کنی ــم رعای ــتی را ه ــای بهداش مراقبت ه
ــد انجــام دهیــم. فقــط  کاری اســت کــه همــه مــا بای
یادمــان باشــد کــه بــه هیــچ وجــه خودمــان را نبازیــم. 
ــاز  ــی ب ــای معمول ــذرد. روزه ــم می گ ــا ه ــن روزه ای
ــادآوری  ــان ی ــه خودم ــد ب ــم بای ــن را ه ــردد. ای می گ
کنیــم کــه حتــی اگــر کرونــا هــم بگیریــم، قرار نیســت 
اتفــاق عجیبــی بیفتــد. هنــوز تعــداد بهبودیافتــگان بــه 

مراتــب بیشــتر از قربانیــان ایــن بیمــاری اســت.
ــار،  ــق آم ــه طب ــد ک ــی می زن ــا را کس ــن حرف ه ای
ــا  ــود و کرون ــوب می ش ــر محس ــای پرخط در گروه ه
ــرماخوردگی  ــک س ــاک اســت. ی ــش بســار خطرن برای
ســاده بــرای مــن می توانــد فاجعــه باشــد، چــه 
ــه  ــدت و البت ــم از ش ــن حج ــا ای ــی ب ــد ویروس رس
ناشــناختگی. مــن ریه هــای حساســی دارم و ایــن 
ــد  ــد. چن ــان می ده ــود را نش ــم خ ــه حرف های در هم
ــاال و تنگــی نفــس و ســرفه  ــب ب هفتــه پیــش هــم ت
داشــتم. ســعی کــردم فقــط در اتاقــم بمانــم. مایعــات 
زیــادی بخــورم و از دســتگاه تنفســم بیشــتر اســتفاده 

ــورم. ــوی بخ ــی مق ــواد غذای ــه م ــم، و البت کن
 ایــن کــه مــن کرونــا گرفتــه بــودم یــا نــه را 
نمی دانــم؛ ولــی ایــن را می دانــم کــه آن میــزان 
ــی دلیــل نبــود. ســعی  تــب، ســرفه و تنگــی نفــس ب
کــردم این بــار هــم بــه خــودم ثابــت کنــم کــه نبایــد 
ــود  ــی ب ــاد هدف های ــد ی ــید و بای ــد ترس ــا زد، نبای ج
کــه بــه خاطــر آن زندگــی می کنیــم. می توانیــم 
ــی رود  ــا م ــه کرون ــی ک ــم. از روزهای ــردازی کنی رویاپ
ــم.  ــل کنی ــر را بغ ــم یکدیگ ــم می توانی ــاز ه ــا ب و م
ــدون  ــم ب ــیم. می توانی ــان را ببوس ــم عزیزانم می توانی
ــب  ــذرد. مراق ــا می گ ــن روزه ــم. ای ــد بروی ــرس خری ت

ــم... ــا بگذری ــن روزه ــا از ای ــیم ت ــان باش خودم

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

فدراسیون 
گردشگری در 
اتاق بازرگانی

 
رئیـس کمیسـیون گردشـگری اتـاق بازرگانـی از 
تشـکیل فدراسـیون گردشـگری در اتاق ایران خبر داد و 
گفـت: تاکیـد ما با تشـکیل ایـن فدراسـیون هم صدایی 
و افزایـش قـدرت تشـکل ها در موضوعـات مربـوط بـه 

است. گردشـگری 
علـی اکبـر عبدالملکـی رئیـس کمیسـیون گردشـگری 
اتـاق بازرگانـی، صنایع، معـادن و کشـاورزی ایران گفت: 
تعداد زیادی انجمن و اتحادیه و سـمن در اتاق بازرگانی 
صنایـع و معـادن و کشـاورزی ایران پایگاهـی را به ثبت 
رسـانده اند کـه مجمـوع آن ها بـه ۵۴۰ پایگاه می رسـد.

در همین راسـتا، در کمیسـیون گردشـگری اتـاق ایران 
تصمیـم گرفتیـم همه صنـوف گردشـگری کـه در اتاق 
ایـران ثبـت شـده اند یـا نشـده اند، زیـر مجموعـه یـک 
فدراسـیون فعالیـت کننـد. ایـن اقـدام موجب می شـود 
تـا هـم صدایـی بیـن آن هـا بوجـود آیـد. تاکیـد مـا بـر 
متحد شـدن تشکل هاسـت زمانـی که این اتفـاق بیفتد 
صـدای آن هـا بهتـر شـنیده خواهـد شـد و قدرتشـان 
هـم بیشـتر می شـود بـه نحـوی کـه حتـی می تواننـد 
در انتخـاب وزیـر نیـز نقش داشـته باشـند و یـا جایگاه 
مشـورتی بـرای تعییـن قوانیـن و مقـررات بگیرنـد.وی 
افـزود: فعالیـت ایـن فدراسـیون از ۵ مـاه دیگـر آغـاز 
می شـود. در گام اول شـورای هماهنگـی تشـکل ها را 
راه می اندازیـم بعـد فدراسـیون را بـا حـدود ۱7 تشـکل 
مسـتقیم و غیـر مسـتقیم ماننـد اتحادیـه آژانس هـای 
مسـافرتی، جامعـه هتلـداران، آژانس هـای هواپیمایـی، 
کمیتـه طبیعت گـردی، مالکان کشـتی، انجمن حمل و 
نقـل ریلـی و ... تشـکیل خواهیـم داد.وی بـا بیـان ایـن 
کـه عضویـت تشـکل ها در فدراسـیون گردشـگری هیچ 
هزینـه ای بـرای آن ها نـدارد گفت: سـاالنه از اتـاق ایران 
کمـک گرفتـه و تشـکل ها را پشـتیبانی نیـز می کنیـم. 
راه  از  بازرگانـی  اتـاق  گردشـگری  کمیسـیون  رئیـس 
انـدازی صندوق حمایت از گردشـگری خبـر داد و گفت: 
در پـی شـیوع بیماری کرونـا و تعطیلی کسـب و کارها، 

بسـیاری از تأسیسـات گردشـگری متضـرر شـده اند

فقط طبیعت گردی مجاز است
بـا آغـاز تعطیـات عیدفطـر سـفرهای  همزمـان 
تفریحـی مـردم نیـز پـس از سـه مـاه قرنطینـه خانگی 

شـد.  آغاز 
روز گذشـته علـی اصغـر مونسـان وزیر میـراث فرهنگی 
خبـر داد: مراکـز تفریحـی روباز بـرای طبیعت گـردی و 
کوهنوردی باز اسـت و هیچ گونـه محدودیتی از نظر این 
وزارتخانـه بـرای اسـتفاده مردم بـا رعایـت پروتکل های 

بهداشـتی وجـود ندارد.
ایـن وزارتخانـه همچنـان تاکیـد دارد کـه مـردم نبایـد 
از چـادر مسـافرتی اسـتفاده کننـد چـرا کـه بـه دلیـل 
تجمـع بیـش از حـد گردشـگران و برای رعایت مسـائل 
بهداشـتی بهتـر اسـت از مراکـز اقامتـی رسـمی دارای 

مجوز اسـتفاده شـود.
سفر با ماسک و دستکش!

سـفرهای عیـد فطـر تفـاوت دیگری بـا سـفرهای دیگر 
سـال نیـز دارد همزمـان بـا شـیوع کرونـا نـه تنهـا باید 
مسـائل بهداشـتی بیـش از هـر زمانی رعایت شـود بلکه 
در چمـدان همـه مسـافران لوازمی که شـاید هیچ وقت 
و یـا کمتـر از آن اسـتفاده می کردنـد نیـز اضافـه شـده 
اسـت مانند ضدعفونی کننده ها و یا دسـتکش و ماسـک.

ولی تیمـوری معاون گردشـگری وزارت میراث فرهنگی 
در برنامـه تلویزیونـی شـبکه خبـر گفـت: همـه مراکـز 
مکان هایـی  همـه  و  طبیعت گـردی  روبـاز،  تفریحـی 
کـه همـکاران مـا در وزارت بهداشـت اعـام کردنـد که 
احتمـال شـیوع بیمـاری کرونا وجود نـدارد، بـاز و آماده 
خدمت رسـانی اسـت و پروتکل های وزارت بهداشـت در 

ایـن مکان هـا به طـور کامـل رعایـت می شـود.


