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سرمقاله

سالمت باشیم
شیرین، پرآب، با خاصیت های 

بسیار   »خربزه «

دو کلمه حرف ورزشی
سرانجام لیگی که خوراک این 

روزهاست!

دولت ذخایر نهاده ای خوبی دارد 
اما توزیع نمی کند

کافه شهر
فلسفه و تراژدی ) اسالوی ژیژک (

تکه ای از من تکه ای از زمین
واگویه های کرونایی

پساکرونا؛ خشونت 
همچنان باماست!
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توصیه های صندوق بین المللی 
پول برای مدیریت نقدینگی

بخش دوم:
۳-- مدیریت تراز عملیاتی دولت

تـراز  جهـت  در  بایـد  دولـت  عملیاتـی  تـراز  مدیریـت 
نگه داشـتن حسـاب واحد خزانه صورت گیرد. اسـتراتژی 
دولـت باید اسـتفاده حداکثـری از منابع موجـود و توجه 

بـه هزینه هـا و ریسـک ها باشـد.
■ اقدامـات پیشـنهادی در راسـتای مدیریت تراز 

عملیاتـی دولـت در کوتاه مدت:
 -- ایجـاد )یـا گسـترش( خطـوط اعتبـاری بـا بانک ها و 
امکان اسـتفاده از تسـهیالت اضافه برداشـت باید با بانک 
مرکـزی بررسـی شـود. چنیـن تمهیداتـی می توانـد از 
فشـار بـر اداره کنندگان وجوه نقـد بکاهد، اما اسـتفاده از 
آن بایـد بـه مدیریـت کمبود موقت منابـع نقدی منحصر 
شـود و نبایـد به عنوان منبـع تأمین مالی کسـری بودجه 
مورداسـتفاده قـرار گیـرد. چنین تسـهیالتی بایـد دارای 

سـقف اسـتفاده و محدودیت زمانی باشـند.
 -- سـپر نقـدی )یـا سـپر نقدینگـی( دولـت بایـد مورد 
ارزیابـی مجـدد قـرار گیرد. سـپر نقـدی دولـت، ابزاری 
بـرای ایمن نگه داشـتن دولـت در برابر نوسـانات جریان 
نقـدی اسـت. پـس از بحـران مالـی جهانـی، تعـدادی 
از دولت هـا بـه اسـتفاده بیشـتر از سـپر نقـدی سـوق 
پیـدا کردنـد. افزایـش نوسـانات جریـان وجـوه نقـدی 
بـه  بـازار، ضـرورت توجـه  و سـخت تر شـدن شـرایط 
سـپر نقـدی را برجسـته کـرده اسـت. در بحـران فعلـی 
کوویـد--۱۹، مسـووالن مدیریـت نقدینگـی دولت باید 
تأثیـر احتمالـی ایـن بحـران را بـر وضعیـت نقدینگـی 
دولـت به دقـت بسـنجند تـا بتواننـد در مـورد سـطح 
یـا مـازاد آن  نقـدی و میـزان کسـری  مناسـب سـپر 
به عنـوان بخشـی از سیاسـت مالی دولـت تصمیم گیری 
بـرای  نقـدی  سـپرهای  از  اسـتفاده  تقویـت  کننـد. 
دولت هایـی کـه ظرفیت پیـش بینی نقدینگـی در آن ها 
بازارهـای  بـه  کم تـری  دسترسـی  و  اسـت  ضعیف تـر 
پـول دارنـد اهمیـت ویـژه ای دارد. سـپر نقـدی بایـد 
بخشـی از حسـاب واحـد خزانه یـا سـپرده های دیداری 

خزانـه داری نـزد بانـک مرکـزی باشـد.

بـاز، خشـونت روان آدمیـان را جریحـه دار کـرد. مهم نیسـت که 
ایـن اتفـاق در کجا رخ داده اسـت مهم آن هسـت که هنـوز -- و 
آن هـم در دورانـی کـه یک ویروس کوچک تـراز کوچک، بزرگتر 
از بزرگ هـا را هراسـانیده، بشـر دسـت از نفـرت پراکنـی و اعمال 
خشـونت برنداشـته اسـت و اسـف انگیزتـرآن کـه؛ در پوشـش 

اجـرای قانـون نیـز بـه فجیع ترین شـکلش دسـت می یازد!
انصافـا کرونـا فقـط مـا را ترسـانده اسـت وگرنـه تغییـر قابـل 
اعتنایـی در روان مـا ایجـاد نکـرده اسـت. تـا رفتیـم کـه اندکـی 
بـا هـم مهربان شـویم، دوباره به نقطـه اول عـودت کردیم. نمونه 
بـارزش در همیـن ینگه دنیا در حال رخ دادن اسـت. بیش از یک 
میلیـون مبتـال و بیـش از یک صدهـزار جان مشـتاق زندگی که 
اکنون در سـینه خاک پنهان مانده، حتی تلنگری به احساسـات 
برخـی از افـراد آن دیـار وارد نکـرده اسـت. گویـا مرگ هـا در 
هیاهوی تبلیغات سیاسـی کاران و به کمک رسـانه ها به سـرعت 
فرامـوش می شـود و آدم هـا فرصـت نمی یابنـد تـا یـک لمعـه به 
آن چـه بـر سـر هم نوعانشـان آمـده بیاندیشـندواین می شـودکه 
یـک پلیـس-- و البته بـا یاری همـکاران-- جان انسـانی را فقط 

بـه خاطـر مظنـون بـودن به جرمـی، بـه راحتی هـدر دهد.
طبیعـی اسـت کـه از این گونه خشـونت ها و مشـابه آن در جای، 
جـای ایـن گیتـی پهنـاور از سـوی کسـانی کـه خـود را مقتـدر 
می داننـد علیـه کسـانی کـه در برابـر آن اقتدار تسـلیم هسـتند 
اعمـال می شـود و مـردِم جهـان اغلـب از آن آگاهـی نمی یابنـد. 
ولـی همیـن تکـه، پـاره خبرهـا کـه جسـته، گریختـه افشـاء 
می شـود، نشـانه آن هسـت کـه بسـیاری از مـا مردم هنـوز برای 
رسـیدن به ایسـتگاه مهربانـی و تحمل غیر، فاصلـه داریم و هنوز 
خشـونت را بـه بهانه هـای مختلـف توجیـه وگاهی چونـان گروه 
موسـوم بـه داعـش، تقدیـس می کنیـم. و ایـن خشـونت گاهـی 
نیـز لبـاس غیـرت می پوشـد و در حجـم یـک داس، سـربریده 
تحویـل جامعـه می دهد. سـری که؛ شـایدآن که داس برداشـت، 
اول بـه قلـب خـود زد و بعـد بـر گلوی جگرگوشـه. این جاسـت 
کـه پاالیـش دل هـا از خشـونِت توجیـه شـده ضـرورت خـود را 
می نمایانـد و بـه مـا می گویـد؛ هـراس از یـک ویـروس درشـان 
انسـان نیسـت ،بلکـه آلودگـی روح انسـان به خشـونت عـادی و 

پذیرفتـه شـده، از هـزاران ویـروس خطرناک تـر اسـت.

صفحه 1

اعتراضات مردمی به خشونت پلیس در چند شهر آمریکاپس از مرگ یک سیاه پوست

آیا پسا کرونا خشونت میان انسان ها کاهش می یابد؟

"نمی تونم نفس بکشم"

توصیه های صندوق بین المللی 
پول برای مدیریت نقدینگی

تغییرات قضایی الیحه تامین 
امنیت زنان 
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ســالمــــت بـاشـیــــم

ــی ــم نبات مری

 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده

■ خربـزه میـوه خـوِب هـوای گـرم اسـت که تشـنگی را 
برطـرف و حـرارت زمیـن را قابـل تحمـل می کنـد.

فیبـر، ۱۲  گـرم  یـک  خربـزه؛  ازگوشـت  در ۱۰۰گـرم 
میلی گـرم کلسـیم، ۱۷ میلی گـرم فسـفر، ۲۳۸ میلی گرم 
کیلـو   ۳۱،Aویتامیـن پیش سـاز  واحـد  پتاسـیم،۱۲۵۰ 

کالـری انـرژی،۳۷ میلی گـرم ویتامیـنC وجـوددارد.
▪ فواید خربزه:

-- خربـزه دارای ویتامیـن A اسـت، از ایـن رو درترمیم و 
تجدیـد سـلول های بدن نقـش دارد.

خربـزه با داشـتن خاصیـت ادرارآور بـودن در بیماری های 
سـنگ کلیـه و مثانه مفیـد اسـت؛ دراین بیماری هـا باید 

نمـک و فلفـل کمتر خورده شـود.
-- خربـزه سرشـار از ویتامین هـای A ،D و C و سـلولز 

است.
-- خربـزه بـه علـت دارا بـودن خاصیـت ملّیـن، بـرای 

معالجـه یبوسـت تجویـز مـی شـود.
-- خربـزه بـرای اشـخاص مبتـال بـه سـل ریـوی و کـم 

خونـی مفیـد اسـت.
-- بیماری استسـقاء ) احسـاس تشنگی دائمی ( را درمان 

می نماید.

-- خربـزه بـه هضم غذا کمک می کنـد و رودل را برطرف 
می نماید.

-- خـوردن ۸ گـرم دم کـرده ی پوسـت خشـک شـده ی 
خربـزه، سـنگ مثانـه را دفـع می کنـد.

-- خربزه به دلیل دارا بودن پتاسـیم بسـیار مدر بوده لذا 
باعـث دفـع مـواد زاید و سـموم موجـود در خون شـده و 
بـه فعالیـت و شستشـوی مثانـه و کلیه ها کمک کـرده و 
از احتبـاس ادرار و سـنگ مجـاری ادرار ممانعت می کند.

-- خربـزه به واسـطه آب زیـاد، مواد قنـدی را فورا جذب 
خـون کـرده به همین سـبب باعث بـاال رفتـن قند خون 
و رفـع خسـتگی و گرمازدگـی می گـردد. در میـان مـواد 
قنـدی و معدنـی خربزه آنزیم هایی وجود دارد که سـرعت 
هضـم غـذا را زیاد کرده بدیـن لحاظ در کـودکان موجب 
افزایـش اشـتها و فعالیـت و رشـد سـلول های بـدن و در 
سـالمندان بـه فعالیت سـلول  های دسـتگاه گـوارش و در 

نهایـت رفـع سسـتی و بی  حالی منجر می شـود.
--  خربـزه بـه دلیـل مـواد فیبری و به خاطـر وجود طعم 
و اسـانس هایی که دارد یک محرک قوی شـیمیایی برای 
دسـتگاه گوارش اسـت لذا بسـیار ملین بوده و مصرف آن 
بـرای مبتالیـان به نقـرس، رماتیسـم، بواسـیر و خصوصا 

بـرای کسـانی که از یبوسـت رنـج می برند، بسـیار توصیه 
می شـود. هـم چنیـن این میـوه تاثیـر خاصـی در تخلیه 

میکـروب و عفونت هـای موجـود در روده ها دارد.
-- وجـود ویتامین - موجـود در خربزه، موجب جلوگیری 

از بیماری هـای لثه می شـود.
  --    میـزان پتاسـیم موجـود در خربـزه بـرای بیمـاران 
مبتـال بـه بیمـاری قلبـی - عروقـی بسـیار موثر اسـت و 
مصـرف ایـن مـاده غذایی نقش به سـزایی در پیشـگیری 

از بیماری هـای قلبـی و عروقـی دارد.
از  جلوگیـری  چشـمی،   بیماری هـای  از  پیشـگیری   --
بیماری هـای عفونـی،  از جمله فواید مصرف خربزه اسـت.

-- خربزه ی شیرین ترس را از بین می برد و انسان ترسو را 
شجاع و دلیر می نماید. سلول های مغز را تقویت می نماید.

عضالت بدن را قـوی، استخوان بندی را تکمیل و موجب 
رشد و نمو بدن می شود.

شیرین، پرآب، با خاصیت های بسیار ]  خربزه [

افزایش ریسک التهاب روده 
با بیماری "سلیاک"

مطالعـه جدید محققان دانشـگاه مک مسـتر کانادا 
نشـان می دهـد ریسـک بـروز بیمـاری التهـاب روده در 
بیمـاران مبتـال بـه سـلیاک ۹ برابـر بیشـتر اسـت.هم 
بیمـاری سـلیاک و هـم بیمـاری التهـاب روده در اوایـل 
بزرگسـالی آغـاز می شـوند امـا منشـأ هـر یـک از ایـن 

بیماری هـا ناشـناخته اسـت.
ماهیـت  بـا  گوارشـی  عارضـه  یـک  سـلیاک  بیمـاری 
خودایمنـی اسـت که بـه پرزهـای روده کوچک آسـیب 
می رسـاند و سـبب اختالل در جذب مـواد غذایی حاوی 

گلوتـن می شـود.
دکتـر »النـا وردو«، سرپرسـت تیم تحقیـق، در این باره 
می گویـد: »بررسـی سیسـتماتیک ما نشـان می دهد که 
رابطـه قـوی ای بیـن بیمـاری التهـاب روده و بیمـاری 

سـلیاک وجود دارد.«
وی در ادامـه می افزایـد: »ایـن موضـوع حائـز اهمیـت 
اسـت چراکـه عـدم تشـخیص یکـی از ایـن دو عارضـه 
می توانـد پاسـخ مناسـب بـه درمان هـای موجـود را بـه 

بیانـدازد.« خطر 
در ایـن مطالعـه، ۶۵ تحقیق قبلی که در مجموع شـامل 
بیـش از ۱۳ میلیـون فـرد در قالـب گـروه کنتـرل، ۴۳ 
هـزار بیمـار مبتال بـه سـلیاک و ۱۶۶ هزار بیمـار مبتال 

بـه بیمـاری التهاب روده بود، بررسـی شـدند.
بـه گفتـه وردو، »هنوز مشـخص نیسـت کـه غربالگری 
بیمـاری التهـاب روده باید قبل از بیماری سـلیاک انجام 

شـود یا بالعکس.«
هنـوز علـت بیمـاری التهـاب روده مشـخص نیسـت اما 
محققـان معتقدنـد اجتنـاب از مصـرف غذاهـای فسـت 
فـودی و داشـتن رژیـم غذایی سـالم تر می تواند ریسـک 

ابتـالء بـه این مشـکل را کاهـش دهد.

نمره مردودی جهش تولید 
کاالهای بهداشتی

مهـر - حسـین میرزایـی دبیـر هم اندیشـی بررسـی 
راهکارهـای حمایـت از زنجیـره تولیـد و عرضـه اقـالم 
بهداشـتی گفـت: در سـال جهـش تولیـد و در حالـی کـه 
دنیـا بـه اقالم بهداشـتی در پیشـگیری از کرونا نیـاز دارد، 
شـاهد ایجاد بـازار بـزرگ در حوزه تولید ایـن قبیل کاالها 
بـا ماهیـت پیشـگیری از کرونـا هسـتیم. وی بـا اشـاره به 
ظرفیـت ایـران در منطقـه بـرای تولیـد اقـالم بهداشـتی، 
افـزود: در شـرایط کنونـی موقعیـت خوبـی برای صـادرات 

ایـن قبیـل کاالهـا در منطقـه فراهم شـده اسـت.
میرزایـی ادامـه داد: حداقـل بـرای یک تا یک و نیم سـال 
آینـده کـه دنیا درگیـر کرونا اسـت، می توان بـه صادرات 
ایـن قبیـل کاالها به کشـورهای منطقـه امیـدوار بود.وی 
افـزود: ایـن موضـوع، پیـش فـرض ما بـرای تولیـد اقالم 
بهداشـتی اسـت تا بتوان عـالوه بر تأمین نیـاز داخلی، به 

ارزآوری برای کشـور امیـدوار بود.
دبیـر هـم اندیشـی بررسـی راهکارهـای حمایـت از زنجیره 
تولید و عرضه اقالم بهداشـتی، گفت: در حالی که با شـروع 
کرونـا شـاهد فعالیت تعـداد زیـادی از گروه هـای جهادی و 
صنعتـی در ایـن عرصـه بودیـم کـه البتـه اشـکاالتی هم به 
تولیـدات آن هـا وارد بـود. اما هر چه بود، توانسـتند نیازهای 
کشـور در بحـران کرونـا را رفع کننـد.وی تاکید کـرد: البته 
انتظـار می رفـت کـه کارگاه هـای تولیـدی و صنعتـی بـه 
بنگاه هـای اقتصـادی پایـدار تبدیل شـوند و کاالهـای مازاد 
بـر نیـاز خـود را صـادر کننـد. امـا، ورود نهادی و سـازمانی 
برخـی ارگان هـا بـه این عرصه، باعث آسـیب جـدی در این 
عرصه شـده اسـت به طوری که شـاهد قیمت های حداقلی 

هسـتیم که برخـی ارگان هـا ارائـه می دهند.
میرزایـی ادامه داد: این وضعیـت برای تولید کننده بهینه 
نیسـت و خیلـی از تولیـد کننـدگان آسـیب دیـده انـد و 

بعضـی از آن ها ورشکسـته شـده اند.
دبیر هم اندیشـی بررسـی راهکارهای حمایـت از زنجیره 
تولیـد و عرضـه اقـالم بهداشـتی، گفـت: متأسـفانه در 
چنیـن شـرایطی، فعـاًل در اولیـن آزمـون جهـش تولیـد 

مـردود شـده ایم.
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دو کلمـــه حـــرف ورزشـــی

بهبودی سـیاوش  سرانجام لیگی که خوراک این روزهاست!
 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده

تعویق المپیک توکیو یک تصمیم 
بی سابقه و درست بود

جهانـی  فدراسـیون  رییـس  چـو«  وون  »چانـگ 
تکوانـدو بـا انتشـار پیامـی خطـاب بـه جامعـه جهانی 
سـالگرد  هفتمیـن  و  چهـل  داشـت:  اظهـار  تکوانـدو 
حالـی  در  را  تکوانـدو  جهانـی  فدراسـیون  تاسـیس 
گیـر  همـه  بیمـاری  شـاید  کـه  می گیریـم  جشـن 
کوویـد- ۱۹ بزرگتریـن چالـش زمـان مـا باشـد و بـر 
همیـن اسـاس جهـان همانطـور کـه می دانیم بـه طرز 

چشـمگیری تغییـر کـرده اسـت.

در ادامه این پیام آمده است:
بـه هر کسـی کـه یک عزیز را در این شـرایط از دسـت 
داده اسـت تسـلیت صمیمانـه خـود را تقدیـم می کنم. 
بـه کسـانی که در حـال حاضـر از ابتال به ویـروس رنج 

می برنـد، آرزوی سـالمتی و بهبـودی کامل دارم. 
فـداکاری  از  می خواهیـم  جهانـی،  تکوانـدوی  در  مـا 
پرسـنل پزشـکی و داوطلبـان در این جبهه در سراسـر 
جهـان تشـکر کنیـم. آن هـا بـرای کمـک بـه نجـات 
آن هـا  انداختنـد.  بـه خطـر  را  خـود  جـان  دیگـران، 
قهرمانـان واقعـی هسـتند کـه روز بـه روز روحیـه و 

می دهنـد. نشـان  را  خـود  پشـتکار 
ویـروس کرونـا باعـث شـد تـا بازی هـای المپیـک و 
پارالمپیـک توکیـو تا تابسـتان ۲۰۲۱ بـه تعویق بیفتد. 
این یک تصمیم بی سـابقه و درسـت بود و فدراسـیون 
 IOC تصمیـم  کامـل از  طـور  بـه  تکوانـدو  جهانـی 
حمایـت می کند. بهداشـت، ایمنـی و رفاه ورزشـکاران 
و مربیـان و کلیـه عوامـل درگیـر در ایـن بازی هـا از 

اهمیـت بیشـتری برخـوردار اسـت.
اروپـا در سـال  امیـدوارم ورزشـکاران مـا در آسـیا و 
جـاری و با حضور در مسـابقات گزینشـی شـانس خود 
را بـرای کسـب سـهمیه المپیـک آزمایش کننـد. ما به 
طـور مـداوم وضعیت جهانـی را رصد می کنیـم تا برای 
برگـزاری ایـن رقابت هـا در بهتریـن شـرایط امنیـت و 

رفـاه اطمینـان حاصـل کنیم.
دوسـتان و همـکاران عزیـزم، مـن بـی صبرانـه منتظر 
بتوانیـم یکبـار دیگـر همدیگـر را  روزی هسـتم کـه 
ببینیـم، وقتـی می توانیـم ورزش و دوسـتی خـود را 

جشـن بگیریـم.

دایی عنوان بهترین مهاجم 
آسیا را ازآِن خودکرد

»علـی دایـی« بهتریـن گلـزن ملـی جهـان، در 
نظرسـنجی توییتـری عنـوان بهتریـن مهاجـم قـاره 
ایـن  بـرد و  الجابـر«  عربسـتانی  از »سـامی  آسـیا را 

عنـوان را از آن خـود کـرد.
در نظـر سـنجی کـه صفحـه جـام جهانی فیفـا درباره 
انتخـاب بهتریـن مهاجـم قـاره کهـن به رای گذاشـته 
شـده اسـت، مخاطبـان از بیـن علـی دایـی و سـامی 
بازیکـن اسـبق تیـم ملـی عربسـتان، مهاجم  الجابـر 

باهـوش تیـم ملـی کشـورمان را برگزیدنـد.
در ایـن نظـر سـنجی ۵۸۳ هـزار و ۷۵۱ نفـر شـرکت 
آرای  موفـق شـد ۸۰ درصـد  دایـی  علـی  و  کردنـد 

شـرکت کننـدگان را بـه خـود اختصـاص دهـد.
دایـی بـا ۱۰۹ گل، عنـوان آقـای گل فوتبـال جهـان 
رونالـدو  کریسـتیانو  و  دارد  خـود  اختیـار  در  را 
مهاجـم سرشـناس تیـم ملـی پرتغـال بـا ۹۹ گل زده 
نزدیک تریـن تعقیـب کننـده دایـی در ایـن فهرسـت 

اسـت.

● گرچـه در شـماره پیـش بـا ارائـه تصاویـر جـذاب از ورزش 
جهـان در دوران سـلطه کرونـا، تـالش شـد سرنوشـت ایـن 
صفحـه از عـادت بـه دنبـال کردِن داسـتان سـریالِی "بشـود، 
نشـوِد" لیـگ برتـر نجـات پیـدا کنـد امـا؛ داغتر شـدن بحث 
برگـزاری لیـگ پـس از تصمیـم بـه آغـاز تمرینات بـا رعایت 
پروتـکل بهداشـتی مصـوب، جذابیـت توجه بـه این داسـتاِن 

"بشـود، نشـود" وسوسـه انگیزشد!
رسـانه های بسـیاری بـه ایـن موضـوع پرداختنـد و نظـرات 
کارشناسـان، مربیان، بازیکنـان و کلیه ذی نفعان و ذی عالقه ها 
را بازتـاب داده انـد کـه صفحـه کوچـک معیـار تـوان بازنمایی 
آن هـا را نـدارد و منتخبـی را بـدون جانبـداری بـه آگاهـی 

خواننـدگان خـود می رسـاند.
■ این بازی جدید است

تیم هـای  در  کرونـا  ویـروس  بـه  مبتالیـان  اخبـار  انتشـار 
لیـگ برتـری و بـه خصـوص مطـرح شـدن برخـی از اسـم ها 
در پرسـپولیس، حسـابی نـوک انتقـاد مخالفـان شـروع لیگ 
را بـه سـمت قرمزپوشـان چرخانـد. مسـاله ای که باعث شـد 
پرسپولیسـی ها نسـبت بـه ایـن مسـاله واکنش نشـان دهند 
و آن را یـک بـازی جدیـد بـرای سـنگ انـدازی در مسـیر 
قهرمانـی ایـن تیـم بداننـد. به نظـر بازیکنان پرسـپولیس که 
معتقدنـد اعـالم خبر ابتالی علـی علیپور به کرونا شـروع این 
شـیطنت اسـت، ایـن حرف هـا بهانـه گیری های جدید اسـت 
تـا بازهم شـروع لیـگ را با چالـش مواجه کنند و بـه اهدافی 
کـه پیـش از ایـن دنبـال می کردند، دسـت پیـدا کـرده و در 

نهایـت موفق شـوند.
ــا  ــه تیم ه ــرای هم ــرایط ب ■ ش

یکســان اســت
»حمیـد درخشـان« در خصـوص 
شـروع دوبـاره لیـگ برتـر پـس از 
تعطیلـی چند ماهه به علت شـیوع 
ویـروس کرونـا، اظهار داشـت: این 
موضـوع باعـث خوشـحالی اسـت، 

زیـرا مـردم با فوتبال سـرگرم می شـوند و روحیـه آن ها تغییر 
می کنـد. بـه نظـر مـن شـروع دوبـاره لیگ بـه شـرط رعایت 

مسـائل بهداشـتی تصمیم درسـتی اسـت.
وی ادامـه داد: عملکـرد پزشـکان تیم هـا در این برهه، بسـیار 
مهـم و حسـاس اسـت و بایـد با دقـت بیشـتری بازیکنـان را 
زیـر نظـر بگیرنـد تـا هیـچ بازیکنی آسـیب نبینـد، زیـرا اگر 
خـدای نکـرده یکـی از بازیکنان مبتـال به این بیماری شـود و 
از ایـن موضـوع آسـیب ببیند، شـکل لیگ به طـور کلی به هم 
می ریـزد و تغییـر می کنـد. ما باید بـه این نکته توجه داشـته 
باشـیم کـه فوتبـال بخشـی از زندگـی اسـت و جـان مـردم و 

بازیکنان اهمیت بسـیار بیشـتری از فوتبال دارد.  
سـرمربی اسـبق تیـم فوتبـال پرسـپولیس در مـورد اتحـاد 
تیم هـای لیـگ برتری علیـه پرسـپولیس مبنی بر اعتـراض به 
شـروع دوبـاره لیـگ، خاطرنشـان کـرد: چـرا این افـراد مخالف 
هسـتند؟ آیـا اگـر جـای پرسـپولیس بودنـد، بـاز هـم اعتراض 
می کردنـد. همـه باشـگاه ها بایـد تابـع نظـر مسـوولین لیـگ 
باشـند، زیرا شـرایط پرسـپولیس با تیم های دیگر یکسان است 
و مشـکالتی که آن ها دارند،  پرسـپولیس نیز دارد. پرسپولیس 
امتیـازات خـود را جمـع کـرده و آن هایی که عقـب ماندند اگر 

می تواننـد بیاینـد بـازی کننـد تا بـه این تیم برسـند.
پیشکسـوت پرسـپولیس درباره احتمال قهرمانی پرسـپولیس 
در لیـگ برتـر، بیـان داشـت: پرسـپولیس بایـد بداند کـه کار 
راحتـی بـرای قهرمانـی نـدارد. تعطیلـی طوالنی لیـگ کار را 
بـرای همـه تیم ها سـخت کرده اسـت کـه پرسـپولیس نیز از 
این قاعده مسـتثنی نیسـت. پرسـپولیس باید با تمرکز و دقت 
بـاال بـه مصـاف حریفـان بـرود تـا بتوانـد چهارمیـن قهرمانی 

پیاپـی خود را بدسـت آورد.
■ تاکید بر ادامه تست از فوتبالیست ها

رضاسـعیدی سـخنگوی سـتاد ملـی مبـارزه بـا دوپینـگ بـا 
یـادآوری ایـن کـه طـی روزهـای گذشـته نتیجـه آزمایـش 
کرونایـی بـه عمل آمـده از برخی بازیکنان تیم هـای حاضر در 
لیـگ برتـر فوتبـال مثبـت اعالم شـده و برخی هم مشـکوک 
بـه کرونـا تشـخیص داده شـده اند، گفـت: ارزیابـی وضعیـت 

فوتبالیسـت ها کمـاکان بایـد ادامه داشـته باشـد.

وی ادامـه داد: ارزیابـی مجـدد شـامل همه بازیکنان می شـود. 
وضعیـت نفراتـی که تسـت آن ها مثبت تشـخیص داده شـده 
بایـد مجـدد ارزیابـی شـود تـا اطمینـان حاصـل شـود کـه 
بعـد از گذشـت دوره درمانـی دو هفتـه ای، به بهبـودی کامل 
رسـیده اند. نفراتـی هـم که مشـکوک تشـخیص داده شـده تا 
تست شـان منفـی بـوده اسـت بایـد مجـدد ارزیابـی شـوند تا 
نسـبت بـه پاک بـودن آن هـا از حیث ابتـال به ویـروس کرونا 

اطمینـان حاصل شـود.
سـخنگوی فدراسـیون پزشـکی ورزشـی با بیان ایـن که فعاًل 
تمـام آزمایشـگاه های مـورد تاییـد وزارت بهداشـت، درمـان و 
آموزش پزشـکی در سراسـر کشـور می توانند تسـت موردنظر 
تعـداد  کـرد:  خاطرنشـان  بگیرنـد،  فوتبـال  بازیکنـان  از  را 
آزمایشـگاه های مجـاز در این زمینه زیاد اسـت امـا در آخرین 
نشسـتی کـه میـان فدراسـیون پزشـکی ورزشـی و سـازمان 
لیگ فوتبال برگزار شـد، مقرر شـد به منظور یکدسـت شـدن 
نتایـج، تعـداد آزمایشـگاهی محدود مشـخص و به باشـگاه ها 
معرفـی شـوند تا نمونه گیری هـا تنها در آن مراکز انجام شـود.

■ جان مهم تر از جام است
فرهـاد حمیـداوی مالـک باشـگاه  
شـهر خودرو در خصـوص اظهارات 
سـهیل مهـدی مبنـی برایـن کـه 
اگـر تیمی بازیکـن مبتال بـه کرونا 
داشـته باشد تمرینات و بازی هایش 
بـه تعویق می افتـد، اظهار داشـت: 

زمانـی که فردی تسـت کرونا می د هد آن تسـت بـرای دیروز 
آن فـرد اسـت نـه فـردای آن. مثـال از بازیکن یک تیم تسـت 
کرونـا مـی گیرند کـه بگویند ایـن بازیکن تـا به امـروز کرونا 
نداشـته. آیـا ایـن گارانتی اسـت کـه بازیکـن فردا هـم کرونا 
نداشـته باشـد؟ مشـخصا نـه. تمـام حرفـم سـه ماهـه کـه 
همین اسـت. بسـیاری حرفشان این اسـت که بوندسلیگا هم 
دارد مسـابقات را برگـزار می کنـد. ولـی کسـی به این اشـاره 
نمی کنـد کـه در فوتبال آلمـان امکانات نرم افزاری و سـخت 
افـزاری وجـود دارد. آیا مـا هم داریم؟ مثال عکسـی از تمرین 
تیـم فوتبـال دورتموند منتشـر شـد که سـه زمیـن تمرین با 
امکانـات کنـار هـم قرار دارند کـه در هر کـدام از این زمین ها 
فقـط شـش بازیکن مشـغول تمرین کردن هسـتند. ولی کل 
تیـم مـا یـک زمیـن هـم نـدارد مـا سـه تـا زمیـن کنـار هم 
نخواسـتیم یک زمین اسـتاندارد به ما بدهنـد بازیکن ها را در 
هـر گوشـه از آن تقسـیم می کنیم تا تمرین کننـد. بنظرم ما 
بایـد قبول بکنیم که امکانات سـخت افزاری ورزشـی نداریم. 
عـالوه بـر آن کلی هم مشـکل داریـم که بایـد آن را بپذیریم. 
در حـال حاضـر عزیزانی هسـتند کـه به دلیل ذی نفـع بودن 
فقـط می خواهنـد بازی هـا برگـزار شـود. ایـن کل موضـوع 

اسـت. ولـی مـن فکـر میکنم "جـان از جـام" مهم تر اسـت.
■ فوتبـال باید زندگـی با کرونا 

را یـاد بگیرد
مجیدجاللی سـرمربی تیـم فوتبال 
بـا  ارتبـاط  گل گهـر سـیرجان در 
از  برخـی  تسـت  شـدن  مثبـت 
بازیکنـان و اعضـای تیـم فوتبـال 
گل گهـر گفـت: ایـن اتفـاق باعـث 

شـد فعـال تمرینـات را شـروع نکنیـم. در تسـت اولـی کـه از 
اعضـای تیـم گرفته شـد، تسـت برخی مشـکوک بـود و البته 
روز گذشـته هـم آزمایـش دادیـم که قرار اسـت نتیجه قطعی 
در این تسـت مشـخص شـود. افرادی که وضعیت مشـکوکی 
دارنـد در قرنطینـه هسـتند تـا بـه شـرایط طبیعـی برگردند.
وی دربـاره ایـن کـه برخـی اعتقـاد دارنـد بـا ایـن شـرایط 
برگـزاری بازی هـا ریسـک بزرگـی اسـت، خاطرنشـان کـرد: 
برخـی باشـگاه ها از مثبت شـدن تسـت برخی از  اعضایشـان 
خبـر دادنـد و ایـن در حالـی اسـت کـه بازیکنـان در تمریـن 
مـن  بودنـد.  نشـده  بازی هـای رسـمی حاضـر  یـا  گروهـی 
نمی توانـم در مـورد تعطیلـی یـا ادامـه لیگ نظـر بدهم چون 
ایـن یـک بحـث کارشناسـی اسـت و حتـی اعتقـاد دارم کـه 

رسـانه ها هـم نبایـد از مـا چنیـن سـواالتی را بپرسـند.
جاللـی افـزود: فقـط می توانـم یـک موضـوع مهـم را بگویم، 
تمـام دنیـا بـه ایـن نتیجـه رسـیده اند که بـا تعطیـل کردن 

و خانه نشـینی چیـزی درسـت نمی شـود و مـا بایـد بـا ایـن 
بیمـاری کنـار بیاییم و نکات بهداشـتی را تا جایی که ممکن 
اسـت رعایـت کنیـم. فوتبـال هـم بـه نوعـی بایـد زندگی با 
کرونـا را یـاد بگیـرد. بـا ایـن حـال بحـث تعطیلـی یـا ادامه 
مسـابقات یـک موضـوع کارشناسـی اسـت کـه مسـووالن 
بایـد در مـوردش صحبـت کننـد. در ایـن مـدت بسـیاری از 
هموطنـان خودمـان را از دسـت دادیـم و طبیعتـا سـالمتی 

افـراد موضـوع بسـیار مهمی اسـت.
■ هرطور حساب کنیم... نباید ادامه پیدا می کرد

میـالد فخرالدینـی در خصـوص برنامـه شـروع تمرینـات و 
آغـاز رقابت هـا کـه از سـوی سـازمان لیـگ اعـالم شـد اظهار 
داشـت: به هر حال تصمیمی اسـت که مسـووالن فدراسـیون 
و سـازمان لیـگ گرفتنـد و ما هم ناچاریـم از آن تبعیت کنیم 
و چـاره  دیگـری نداریـم ولـی نمی دانـم آن ها که ایـن برنامه 
را نوشـتند چطـور می خواهنـد بـرای فصـل بعد برنامـه ریزی 
کننـد. مـا یـک زمـان ۸۰ روزه دور از بازی و تمرینـات بودیم 
و حـاال قـرار اسـت بدنسـازی کنیـم و بعـد از ۹ هفتـه دوباره 
بایـد بـرای فصـل جدیـد بدنسـازی کنیـم و این خیلـی برای 
بدن هـای مـا اتفـاق بـدی اسـت و احتمـال مصدومیت هـای 
شـدید و طوالنـی مـدت را هـم افزایـش می دهـد. ضمـن این 
کـه تیـم ملـی هـم بـازی دارد و این وسـط باید بـرای آن هم 
برنامـه ریـزی کـرد. این را هـم در نظر داشـته باشـید ممکن 
اسـت بازیکنـان کلیدی ملی پـوش درگیر مصدومیت شـوند و 
اگـر بـه ایـن خاطر تیـم ملی ضرر کنـد چه می شـود؟ هرجور 
حسـاب کنیـم ادامـه دادن ایـن لیـگ تصمیـم درسـتی نبود 

ولـی بـه هر حـال ایـن تصمیم گرفته شـده اسـت.
وی در مـورد تسـت کرونـای بازیکنـان تراکتـور و مشـکوک 
بـودن ۴ بازیکـن هـم گفت: این مربوط به تسـت خون اسـت 
کـه از آن هـا گرفتـه شـده و جـواب نهایی تسـت کرونـا هنوز 
نیامـده اسـت. با توجه به شـرایطی که داشـتیم بعیـد می دانم 
بازیکنـی از تراکتـور کرونـا داشـته باشـد و امیـدوارم جـواب 

تسـت نهایـی آن ها منفی باشـد.
مدافـع تراکتـور در رابطـه بـا نامـه ای کـه باشـگاه تراکتـور به 
همـراه ۳ باشـگاه دیگـر بـه وزارت ورزش نوشـته و تهدیـد به 
انصـراف از مسـابقات کرده اسـت هم توضیح داد: باشـگاه این 
تصمیـم را بـرای این گرفته که به سـالمت بازیکنانش اهمیت 
می دهـد و نگـران وضعیـت بازیکنـان و عواملـش اسـت و من 

هـم از ایـن تصمیـم اسـتقبال و حمایـت می کنم.
■ نباید فرهاد مجیدی را مالمت کرد

فرهـاد مجیـدی سـرمربی آبی پوشـان دو روز پیش با انتشـار 
نامـه ای بـه مدیرعامـل باشـگاه بـه صـورت تلویحـی مخالفت 
خـود را بـا از سـرگیری دوبـاره لیگ اعالم داشـت و خواسـتار 
مشـخص شـدن نهـادی شـد تـا تضمیـن دهنـده سـالمتی 
جامعـه فوتبـال در صـورت ادامه تمرینات و مسـابقات باشـد.

ایوب اصغرخانی پیشکسـوت اسـتقالل در این خصوص اظهار 
داشـت: بایـد به سـرمربی اسـتقالل حـق داد که نگران باشـد 
و ایـن نگرانـی را ابـراز دارد. فرهـاد مجیدی تنها مربی نیسـت 
کـه نگـران سـالمتی بازیکنـان و خانـواده آن هـا اسـت. حاال 
کـه مجیدی جسـارت ابـراز ایـن نگرانی را داشـته نبایـد او را 
مالمـت کـرد.وی اضافـه کـرد: بدیهـی اسـت در این شـرایط 
همـه بازیکنان و مربیان نگران باشـند و مجیدی به نمایندگی 
از ده هـا مربـی و بازیکـن ایـن نگرانـی را در قالب یـک نامه به 

مدیـر باشـگاهش اعالم داشـت و ایـن کامالً منطقی اسـت.
پیشکسـوت آبـی پوشـان گفـت: نبایـد خودمـان را بـا آلمان 
مقایسـه کنیـم و چـون آن هـا لیـگ شـأن را شـروع کردنـد 
مـا هـم اقـدام به آغـاز مسـابقات کنیـم. فوتبـال ما بـه اندازه 
آلمـان اسـت یا امکاناتمـان؟ همین آلمان ۸ بـار به فینال جام 
جهانـی رسـیده و ۴ بـار قهرمـان جام جهانی شـده اسـت. آیا 

مـا بایـد فوتبالمـان را بـا فوتبال این کشـور مقایسـه کنیم؟
مربـی سـابق تیم های پایـه اسـتقالل در ادامه بیان داشـت: با 
همـه ایـن صحبت ها، دسـت آخر نه فرهاد مجیـدی می تواند 
بـرای لیـگ تصمیم بگیـرد، نه مـن و نـه بازیکنـان و مربیان. 
مـا فقـط می توانیـم نظرمان را بیـان کنیم و هشـدارهای الزم 
را بدهیـم و امیـدوارم تصمیـم گیرنـدگان بـرای ایـن فوتبـال 
بتواننـد آینـده نگـری کـرده و تصمیمـی نگیرنـد که بعـداً از 

آن پشـیمان شوند.
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بهار سـادات موسوی
گرد آورنده

 ---نیم نگاه ---

اعضای حیات بخشی که خاک می شوند
بخش دوم:

▪ سامانه حواله الکترونیکی بیماران خاص
وی افـزود: در مـورد داروی بیمـاران پیونـدی در حـال ثبـت 
مجـدد اطالعـات بیماران خاص در کشـور هسـتیم. سـامانه 
حوالـه الکترونیکی بیماران خاص راه اندازی شـده اسـت و با 
قابلیتـی کـه دارد بـا اتصال به سـازمان نظام پزشـکی و ثبت 
احـوال می توانیم  اطالعات بیماران را به روز داشـته باشـیم.

رئیـس مرکز مدیریت پیونـد و بیماری های وزارت بهداشـت 
گفـت: اکنون در کل کشـور بـرای بیمـاران ام اس و پیوندی 
ایـن برنامـه در حـال اجراسـت. قـرار اسـت تـا اول خـرداد 
اطالعـات همـه افـراد مبتـال بـه ام اس و بیمـاران پیوندی را 
وارد ایـن سـامانه کنیـم کـه تقریبـا انجـام شـده اسـت. اگر 
افـرادی در سـامانه قـرار نگرفتـه انـد بـا مراجعه به دانشـگاه 
علـوم پزشـکی محل زندگی خود مـی توانند در این سـامانه 
ثبـت نام کنند چون سـهمیه هـای دارویی و تجهیـزات این 
بیمـاران از ایـن پـس بر اسـاس اطالعات این سـامانه اسـت.

شـادنوش گفت: بیمـاران یک بار که در این سـامانه ثبت نام 
کنـد دیگر نیازی بـه مراجعه ندارنـد، داروخانـه خاصی برای 
داروهـای آن هـا معرفـی می شـود و تالش می کنیـم نزدیک 
منزلشـان باشـد. حتی می تواننـد اعالم آمادگـی کنند که در 
دوران هـای خاص مانند اکنون که کرونا شـایع اسـت، دارو را 
در منـزل دریافـت کنند و امکان ارسـال دارو جلوی در منزل 
بـرای آن ها فراهم اسـت.وی در مورد تامیـن دارو و تجهیزات 
مـورد نیـاز بیماران سـی اف گفت: این بیمـاران به تجهیزات 
نوبوالیـزر و داروی پانکراتیـن نیـاز دارنـد. در مـورد این اقالم 
در حـال برنامه ریـزی هسـتیم و امیدواریـم در روزهای آینده 

بتوانیـم این تجهیـزات را تهیه کنیم.
شـادنوش دربـاره مشـکالت بیمـاران ALS گفـت: در دنیـا 
یـک سـری بیماری هـای نـادر هسـتند کـه درمـان قطعی 
ندارنـد. در کشـور مـا ۳۰۰ بیمـاری نـادر ثبت شـده اسـت. 
هیـچ دولتـی امـکان ایـن کـه همـه بیماری هـا را تحـت 
پوشـش قـرار دهـد نـدارد. وی گفـت: در دنیا سـازمان های 
مـردم نهـاد بـه کمـک دولت هـا می آینـد و بـرای مـوارد 
خـاص به بیمـاران نادر کمـک می کنند، اولویـت دولت این 
اسـت  کـه طیـف وسـیع تری را به عنـوان بیمـاران خاص و 
تحت پوشـش تعریـف کنـد و امیدواریم با مقدورات کشـور 
امکانـات بیشـتری را در اختیـار بیمـاران دیگـری از جملـه 

قـرار دهیم.  ALS بیمـاران
امـا هنـوز در ایران عملیاتی نشـده اسـت. در دنیا این تجربه 
وجـود دارد و در حالـی بررسـی آن هسـتیم. در مـورد پیوند 
عضـو ایـران، رتبه یـک خاورمیانـه را دارد. تمـام پیوندها در 
ایـران انجـام مـی شـود. داروهـای مـادام العمـری کـه افراد 
پیونـدی بایـد دریافت کنند یـا کامال رایگان اسـت یا درصد 
باالیـی از قیمـت آن بـرای ایـن افـراد رایگان می شـود. این 
خانـواده هـا بسـیار آسـیب پذیر هسـتند و امـکان پرداخت 
هزینـه پیونـد و داروهـا را ندارنـد، بنابرایـن تحـت حمایـت 
دولـت هسـتند و دولـت مثـال سـال گذشـته ۱۵۰ میلیارد 

تومـان بـرای پیونـد عضو هزینـه کرد.
شـادنوش دربـاره نگرانـی بیمـاران خـاص در مراجعـه بـه 
مراکـز درمانـی بعـد از کرونا گفـت: در مورد بیمـاران خاص 
و پیوندی هـا از روز اول تـالش کردیـم. برنامـه هایـی بـرای 
جداسـازی خدمـات درمانـی و توزیع دارو، جداسـازی مراکز 
دیالیـز و جداسـازی مسـیر رفـت و آمـد بیمـاران دیالیـزی 
انجـام شـد. اقالم ضـد عفونی کـردن هم بین همـه بیماران 
خـاص بـا همـکاری سـازمان داوطلبان هـالل احمـر توزیع 

. شد
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وی افـزود: در مـورد داروی بیمـاران پیونـدی در حـال 
ثبـت مجـدد اطالعات بیماران خاص در کشـور هسـتیم. 
سـامانه حوالـه الکترونیکـی بیمـاران خـاص راه انـدازی 
شـده اسـت و بـا قابلیتـی کـه دارد بـا اتصال به سـازمان 
نظام پزشـکی و ثبت احـوال می توانیم اطالعـات بیماران 

را به روز داشـته باشـیم.
رئیـس مرکز مدیریت پیونـد و بیماری های وزارت بهداشـت 
گفـت: اکنون در کل کشـور بـرای بیمـاران ام اس و پیوندی 
ایـن برنامـه در حـال اجراسـت. قـرار اسـت تـا اول خـرداد 
اطالعـات همـه افـراد مبتـال بـه ام اس و بیمـاران پیوندی را 
وارد ایـن سـامانه کنیـم کـه تقریبـا انجـام شـده اسـت. اگر 
افـرادی در سـامانه قـرار نگرفتـه انـد بـا مراجعه به دانشـگاه 
علـوم پزشـکی محـل زندگی خـود می توانند در این سـامانه 
ثبـت نـام کنند چـون سـهمیه های دارویی و تجهیـزات این 
بیمـاران از ایـن پـس بر اسـاس اطالعات این سـامانه اسـت.
شـادنوش گفت: بیمـاران یک بار که در این سـامانه ثبت نام 
کنـد دیگر نیازی بـه مراجعه ندارنـد، داروخانـه خاصی برای 
داروهـای آن هـا معرفـی می شـود و تالش می کنیـم نزدیک 
منزلشـان باشـد. حتی می تواننـد اعالم آمادگـی کنند که در 
دوران هـای خاص مانند اکنون که کرونا شـایع اسـت، دارو را 
در منـزل دریافـت کنند و امکان ارسـال دارو جلوی در منزل 
برای آن ها فراهم اسـت. وی در مـورد تامین دارو و تجهیزات 
مـورد نیـاز بیماران سـی اف گفت: این بیمـاران به تجهیزات 
نوبوالیـزر و داروی پانکراتیـن نیـاز دارنـد. در مـورد این اقالم 
در حـال برنامه ریـزی هسـتیم و امیدواریـم در روزهای آینده 

بتوانیـم این تجهیـزات را تهیه کنیم.
شـادنوش دربـاره مشـکالت بیمـاران ALS گفـت: در دنیـا 
یـک سـری بیمـاری هـای نادر هسـتند کـه درمـان قطعی 
ندارنـد. در کشـور مـا ۳۰۰ بیمـاری نـادر ثبت شـده اسـت. 
هیـچ دولتـی امـکان ایـن کـه همـه بیماری هـا را تحـت 
پوشـش قـرار دهـد نـدارد.وی گفـت: در دنیا سـازمان های 
مـردم نهـاد بـه کمـک دولت هـا می آینـد و بـرای مـوارد 
خـاص به بیمـاران نادر کمـک می کنند، اولویـت دولت این 
اسـت  کـه طیـف وسـیعتری را به عنـوان بیمـاران خاص و 
تحت پوشـش تعریـف کنـد و امیدواریم با مقدورات کشـور 
امکانـات بیشـتری را در اختیـار بیمـاران دیگـری از جملـه 

بیمـاران ALS قـرار دهیم.

▪ مـرگ روزانـه ۷ تـا ۱۰ نفـر بـه خاطر کمبـود عضو 
اهدایی

 از سـوی دیگـر، جلیـل کوهپایـه زاده رییـس دانشـگاه علوم 
پزشـکی ایـران بـه مناسـبت ۲۰ مـی )۳۱ اردیبهشـت( روز 
جهانـی اهـدای عضو گفـت: موضوع اهـدای عضو در کشـور 
مـا فرهنـگ سـازی شـده امـا هنـوز نیازمنـد ترویج بیشـتر 
اسـت. وی اظهـار داشـت: اهـدای عضو فقط به کالم نیسـت 
بلکـه باید فرهنگ سـازی شـود، هـر چند که از دسـت دادن 
عزیـزان از نظـر عاطفـی و روانـی بـرای اطرافیـان سـخت 
اسـت ولـی بایـد اشـاره کـرد کـه در هر سـال تعـداد زیادی 
از بیمـاران نیازمنـد بـه پیونـد عضو کـه در لیسـت انتظارند، 
فـوت می کننـد و ایـن در حالی اسـت که اعضای سـالم افراد 
دچـار مـرگ، زیر خـاک مدفـون می شـوند، لذا نجـات جان 

بیمـاران نیازمنـد ترویـج فرهنـگ اهدای عضو اسـت.
کوهپایـه زاده خاطرنشـان کرد: اهـدای عضـو یـک وظیفـه 
انسـانی محسـوب  وظیفـه  یـک  بلکـه  نیسـت  حاکمیتـی 
می شـود؛ در واقـع همـه مـا می توانیـم بـا ایـن کار خیـر و پر 
ثـواب بعـد از حیـات بـه بهتـر زیسـتن افـراد کمـک کنیـم.

بـه گفتـه وی، در دنیـا از هـر یـک میلیـون نفـر، ۲۰ نفـر 
اعضـای خـود را اهدا می کنند، متاسـفانه این آمار در کشـور 
مـا پاییـن و ۱۴ نفـر در هـر یـک میلیـون نفـر اسـت، البته 
بایـد توجـه کرد در دانشـگاه علوم پزشـکی ایـران و به همت 
همـکاران واحـد پیوند، این نسـبت به حدود ۲۵ نفر رسـیده 

کـه از میانگیـن بیـن المللی باالتر اسـت.
رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی ایـران تاکیـد کـرد: اهـدای 
عضـو، سـالمتی بـرای مـردم  بـه همـراه دارد در نتیجه باید 
در توسـعه ایـن امر انسـان دوسـتانه تالش بیشـتری شـود، 
از خودمـان شـروع کنیـم و فرهنـگ اهـدای عضـو را در 
بیـن نزدیـکان خـود ترویـج دهیـم تا این سـنت حسـنه در 
جامعـه ارزشـمند ایران کـه مبتنی بر اخالق، نظام ارزشـی و 

اسـالمی هسـت هـم رواج یابد.
کوهپایـه زاده افـزود: ۶۱ ارگان عضـو فـوت شـده می توانـد 
نجـات بخـش باشـد، بـه عبارتـی دیگـر در صـورت وجـود 
شـرایط مناسـب، ۶۱ ارگان، نسـوج، تانـدون و بافـت فـرد 
فـوت شـده کـه صرفـا هـم مـرگ مغـزی نیسـت می تواند 
اهـدا شـود، حتـی اگـر فـردی ارگان مناسـب بـرای اهـدا 
نـدارد، می توانـد نسـوج خـود را اهـدا نمایـد کـه بسـیار 
ارزشـمند اسـت و مسـاله اهدا همواره باید مورد نظر باشـد 
چـرا کـه در سـالمت افـراد نقـش مهمـی را ایفـا می کنـد.

صنعت نشر فرانسه در بحران
بــه گــزارش فیــگارو، نتایــج مطالعــه ای کــه 
اخیــراً توســط اتحادیــه انتشــارات ملــی فرانســه 
)SNE( منتشــر شــده نشــان می دهــد کــه صنعــت 
ــروس  ــه خاطــر پاندمــی کروناوی ــن کشــور ب نشــر ای

ــت. ــده اس ــابقه ش ــی بی س ــر بحران درگی
ــه  ــه هفت ــه ک ــن مطالع ــج ای ــه نتای ــتناد ب ــا اس ب
حمایتــی  سیســتم های  شــد،  منتشــر  گذشــته 
و کمکــی راه اندازی شــده بــرای کمــک بــه ایــن 
ــده«  ــد محدودکنن ــش از ح ــی و بی ــت »ناکاف صنع
ــا  هســتند و بــه همیــن دلیــل بســیاری از ناشــران ب
مشــکالتی جــدی مواجــه شــده اند کــه روی فعالیــت 
آن هــا در کوتــاه و میــان مــدت اثرگــذار خواهــد بــود.

ــل  ــارس و آوری ــای م ــار ماه ه ــرات فاجعه ب ــد از اث بع
ــه در  ــرانی ک ــی از ناش ــران، نیم ــت ناش ــرای فعالی ب
نظرســنجی اتحادیــه شــرکت کردنــد تخمیــن زدنــد 
ــا کاهشــی  کــه گــردش مالی شــان در ســال ۲۰۲۰ ب
ــا ۴۰ درصــد مواجــه خواهــد شــد.  ــا ۲۰ ت معــادل ب
ــار  ــد انتظ ــا گفتن ــارم از آن ه ــک چه ــن ی ــم چنی ه

ــد. ــش از ۴۰ درصــدی را دارن کاهشــی بی
روی هــم رفتــه ۶۱۳۲ نفــر کــه در ۲۵۰ خانــه نشــر 
در ابعــاد مختلــف کار می کننــد بــه ســوال های ایــن 
ــده  ــا نماین ــد. نیمــی از آن ه نظرســنجی پاســخ دادن
ــر  ــی کمت ــردش مال ــا گ ــک ب ــر کوچ ــای نش خانه ه
از ۵۰۰ هــزار یــورو در ســال هســتند. بیــش از 
ــا  نیمــی از پاســخ دهندگان گفتنــد مســلماً امســال ب
مشــکالت مالــی قابــل توجهــی مواجــه خواهنــد بــود 
و ۱۸ درصــد گفتنداحتمــال دارد ورشکســته شــوند.
ــت  ــرای دریاف ــد ب ــران گفتن ــا ۲۵ درصــد از ناش تنه
نــام  ثبــت  دولتــی  حمایت هــای  از  نــوع  هیــچ 
نکرده انــد. از هــر پنــج خانــه نشــر یــک مــورد 
درخواســت اســتفاده از کمــک صنــدوق اتحــاد ملــی 
فرانســه را داشــته کــه ۱۵۰۰ یــورو بــرای خانه هــای 
نشــر کوچــک کنــار گذاشــته اســت. از ســوی دیگــر 
ــت  ــی کمــی از ناشــران خواســتار دریاف درصــد خیل
ــدند  ــور ش ــی کش ــاب مل ــز کت ــی مرک ــته کمک بس
چــون گفتنــد معیارهــای دریافــت آن بیــش از حــد 

ــتند. ــده هس محدودکنن

مطالعــه هــم چنیــن نشــان داده تنش هایــی در 
ــه  ــان ب ــا و کتاب فروش ــاراتی ها و بانک ه ــط انتش رواب
وجــود آمــده اســت. امــا یکــی از تنهــا نــکات مثبــت 
ایــن بــوده کــه در دوران قرنطینــه کروناویــروس 
چنیــن  هــم  و  دیجیتــال  کتاب هــای  فــروش 
کتاب هــای صوتــی افزایــش داشــته کــه باعــث شــده 
ــی  ــر گــردش مال کمــی از ضررهــای اعمــال شــده ب

ــود. ــران ش ــر جب ــای نش خانه ه
ــط  ــور متوس ــه ط ــد ب ــنجی گفتن ــران در نظرس ناش
ــد انتشــار ۱۸ درصــد از آثــاری کــه قــرار  قصــد دارن
ــق  ــه تعوی ــد را ب ــرون بیاین ــال ۲۰۲۰ بی ــود در س ب
ــاد  ــد از ایج ــا بتوانن ــد ت ــل کنن ــا کنس ــد ی بیندازن
ــه  ــتر ب ــدن بیش ــار آم ــزرگ و فش ــیلی ب ــدن س ش

کننــد. جلوگیــری  کتاب فروشــی ها 
ــه  ــد ک ــار دارن ــد انتظ ــن گفتن ــم چنی ــران ه ناش
بــا ســختی های  فرانســه  احیــای صنعــت نشــر 
ــه  ــی ک ــل اصل ــد عام بســیاری مواجــه شــود و گفتن
ــد »کاهــش تقاضــا از ســوی  ــران می کن ــا را نگ آن ه
ــد  ــن تاکی ــم چنی ــا ه ــت. آن ه ــان« اس کتاب خوان
ــز  ــی ونی ــد همدل ــت نیازمن ــه کل صنع ــتند ک داش
حمایــت بیشــتر دولتــی اســت تــا بتــوان ایــن بحــران 

ــت. ــر گذاش ــت س را پش

 معصومـه ابتکارمعـاون رییس جمهوری در امـور زنان و 
خانـواده ضمـن تشـریح عملکرد ایـن معاونـت در تدوین و 
تبییـن الیحـه تامین امنیت زنـان در برابر خشـونت گفت: 
ایـن الیحـه بـا تغییرات بسـیاری از قـوه قضاییه بـه دولت 

ارجـاع شـده و نیـاز به بحث و بررسـی بیشـتر دارد.
وی در نشسـت کرسـی ترویجی بررسـی فقهـی و حقوقی 
خشـونت علیـه زنـان که به صـورت ویدیـو کنفرانس میان 
معاونـت امـور زنـان و دانشـگاه مفیـد قم در دفتـر معاونت 
برگـزار شـد، افـزود: از روز نخسـت فعالیـت مـا در دولـت 
دوازدهـم، موضـوع الیحـه تامیـن امنیـت زنـان در برابـر 
خشـونت مـورد توجـه بـود؛ الیحـه ای کـه در کمیسـیون 
لوایـح بررسـی و به عنـوان الیحه ای که مباحـث قضایی را 

شـامل مـی شـود به قـوه قضاییه ارسـال شـد.
اوادامـه داد: در نشسـت هـای تخصصـی که با قـوه قضاییه 
داشـتیم موضـوع از ابعـاد و زوایای مختلف مورد برررسـی 
قـرار گرفـت کـه خوشـبختانه کلیـات ایـن الیحـه مـورد 

توافـق همـه اعضـا و ارکان قـوه قضاییـه بود.
معـاون رییـس جمهـوری در امـور زنـان و خانواده یـادآور 
شـد: البتـه از برخـی زوایـا، نگرانی هایـی همچـون ایـن 
موضـوع کـه الیحه سـبب تزلـزل خانواده نشـود مطرح که 
باعـث شـد بحث طوالنی و الیحـه دو سـال در قوه قضاییه 
بمانـد تـا ایـن کـه بـا تغییـر ریاسـت قـوه، بررسـی الیحه 
بـار دیگر بـه جریان افتـاد و دسـتور کار بـر روی الیحه در 

ظـرف مـدت کوتـاه صـادر شـد تا ایـن کـه این الیحـه به 
دولت بازگشـت داده شـد.

ابتـکار، ضمـن گالیـه از این که تغییـرات زیـادی در الیحه 
بازگشـت داده ایجـاد شـد کـه محتـوای آن را از زوایـای 
مختلـف دسـتخوش تغییـر کـرده اسـت، تصریـح کـرد: از 
ایـن رو دوبـاره بـه کمیسـیون لوایح ارجاع شـد کـه اکنون 
در دسـتور نوبـت کمیسـیون لوایـح دولـت اسـت کـه در 
آن جـا حتمـا بحـث هایـی خواهـد داشـت. معـاون رییس 
جمهـوری در امـور زنان و خانـواده در ادامه ویدیو کنفرانس 
با اسـتادان دانشـگاه مفید قـم، به روند حمایتـی معاونت از 
الیحـه حمایـت از حقوق کـودکان و نوجوانان اشـاره کرد و 
گفـت: این الیحه چند سـال در کمیسـیون حقوقی قضایی 
مجلـس مانـده بـود که بـا تقاضـا و پیگیـری هـای صورت 
گرفتـه مـا، الیحـه از کمیسـیون قضایـی خـارج شـد و بـه 
صحـن مجلس آمـد که در آن جا مـورد تصویب نمایندگان 

قـرار گرفـت و به شـورای نگهبان ارسـال شـد.
وی ادامـه داد: سـه نوبـت مـورد ایـراد شـورای نگهبـان قرار 
گرفتـه شـد کـه عمـده ایـراد هـم مربـوط بـه بحـث حقوق 
والدیـن و مـواردی ماننـد تبصـره مـاده ۱۷ بود کـه به نوعی 
برخـورد قضایـی ارتکاب خشـونت والدیـن علیه کـودکان را 
تعییـن کـرده بـود. نهایتا در هفته گذشـته با پیگیـری های 
بسـیار و خواهـش مـا از نماینـدگان مجلـس، نهایتـا الیحـه 
حمایـت از حقـوق کـودکان و نوجوانـان بـا اصـالح و اعمـال 

نظـر شـورای نگهبان دربـاره تبصره ماده ۱۷ تصویب شـد 
و امیدواریـم دیگـر ایـرادی نداشـته باشـد تا دولـت بتواند 

آن را اجرایـی کنـد.
ابتـکار دربـاره کلیات الیحـه توضیح داد: بخش عمـده از این 
الیحه پرداختن به مسـاله خشـونت بخصوص خشـونت علیه 
دختـران اسـت. از ایـن رو بسـیار اهمیـت دارد و امیدواریـم 
نشسـت هـای تخصصی هم بـه این الیحـه بپردازد تـا ما در 
مـوارد مرتبط با خشـونت و حقوق کـودکان بتوانیم گام های 

برداریم. مهمی 
وی یادآور شـد: در بحث لوایح در شـورای فقهی حقوقی هم 
کارهایـی دنبـال کردیم. به طـور کلی رویکرد ما پیشـگیرانه 
اسـت و فقـط به بحـث حقوقی اکتفـا نکردیم بلکـه حمایت 
از جوانـب و نیازهـای اجتماعـی را هم مدنظر قـرار دادیم که 
بر همین اسـاس همکاری گسـترده ای با اورژانس اجتماعی 

پیـش گرفتیم کـه بازدیدهایی هم صـورت گرفت.
معـاون رییـس جمهـوری در امـور زنـان و خانواده افزود: 
خوشـبختانه در تمام شـهرهای باالی ۵۰ هـزار نفر مرکز 
مداخلـه در مـوارد بحران های اجتماعـی داریم ضمن این 
کـه خط ۱۲۳ پاسـخگوی تمـام تمای های مـردم در این 

موارد اسـت.
وی یـادآور شـد: اخیـرا هـم بـا حمایـت معاونـت و وزارت 
ارتباطات و سـتاد کرونا و سـازمان بهزیستی پیامکی برای 

همـه ارسـال شـد کـه از جهت اطالع رسـانی مهـم بود.

تغییرات قضایی الیحه تامین امنیت زنان 
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گرد آورندهتوصیه های صندوق بین المللی پول برای مدیریت نقدینگی
گـودرزی علیرضـا 

 ---نیم نگاه ---
 ادامه از صفحه۱:

احتیاطـی  ذخیـره  صنـدوق  دارای  کـه  کشـورهایی   --
ایـن  در  موجـود  منابـع  بررسـی  بـا  می تواننـد  هسـتند 
صندوق هـا، نسـبت بـه میـزان برداشـت و زمـان اسـتفاده 
دارای  کشـورها  از  برخـی  کننـد.  تصمیم گیـری  دولـت 
صندوق هـای ذخیـره ارزی هسـتند کـه در صـورت لزوم و 
در جـای مناسـب از آن ها بهـره می برند. وجوه اسـتهالکی 
پرداخـت  ابزارهـای  از  دیگـر  یکـی  نیـز،  قرضـه  اوراق 
بدهی هـای آتی اسـت کـه می تواند بـرای تأمیـن نیازهای 

فـوری نقدینگـی مورداسـتفاده قـرار گیـرد.
 -- در برخـی از کشـورها، می تـوان مـازاد نقدینگـی موقت 
بایـد  کشـورها  ایـن  اسـتراتژی  کـرد.  سـرمایه گذاری  را 
سـرمایه گذاری در ریسـک های اعتبـاری پاییـن و ابزارهای 
بدهـی بـا تاریخ هـای سررسـید کوتاه باشـد تـا از تغییرات 
کیفیـت اعتباری، نوسـانات نقدینگـی و نرخ بهـره در امان 
باشـند. دولت هـا بایـد از ایـن امکان برخـوردار باشـند تا با 
پرداخـت جریمـه شکسـت، در هرزمـان بتوانند از حسـاب 

دیـداری خـود برداشـت کنند.
۴-- تقویت ترتیبات نهادی و سازمانی

شـرایط نهـادی بایـد تقویـت شـود تا بتـوان در بسـتر آن 
اقدامـات الزم بـرای مدیریـت وجـوه را انجـام داد. ایـن 
ترتیبـات بایـد در برنامه کلـی دولت بـرای مدیریت بحران 
مالـی و بودجه ای، بـه رهبری وزیر امور اقتصـادی و دارایی 
دیـده شـده باشـد. افزایـش هماهنگـی بیـن واحدهـای 
مختلـف وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی و دسـتگاه های 
همـکار ازجملـه نهادهای متولـی وصول درآمـد و پرداخت 
مخـارج دولـت و بانـک مرکزی در برهه های فشـار شـدید 

نقدینگـی بسـیار مهم اسـت.
■ اقدامــات پیشــنهادی در راســتای تقویــت 
ــدت ــاه  م ــازمانی در کوت ــادی و س ــات نه ترتیب

 -- نخسـت، واحـد مدیریـت نقدینگـی باید توانمند شـود. 
یـک تیـم اختصاصی کوچـک به عنـوان کارگـروه مدیریت 
و  نقـد  وجـوه  اداره کننـدگان  از  متشـکل  نقـدی  وجـوه 
و  اقتصـادی  امـور  وزارت  بخش هـای  سـایر  نماینـدگان 
دارایـی بایـد تشـکیل شـود. این کارگـروه باید مسـؤولیت 
پیش بینـی جریان نقـدی، برقراری ارتباط بـا وزارتخانه ها و 
سـازمان های همـکار و ارائه مشـاوره در خصـوص مدیریت 
مانـده وجـوه نقدی دولت را بر عهده داشـته باشـد. تجارب 
بین المللـی نشـان می دهـد که یک تیم دو سـه نفـره برای 
انجـام ایـن امـور کفایـت می کنـد. کارگـروه تشکیل شـده 
بایـد پیش بینی هـا و اقدامـات خـود را بـا بانـک مرکـزی 
پیش بینـی  حـوزه  در  بایـد  کارگـروه  کنـد.  هماهنـگ 
نقدینگـی، مانـده وجـوه نقـدی دولـت و زمـان مداخـالت 
بـازار به طـور منظـم بـه تبـادل اطالعات بـا کلیـه ادارات و 

دسـتگاه های ذی ربـط بپـردازد.
 -- یـک گروه ارشـد مدیریـت نقدینگی )خزانـه داری( باید 
تشـکیل گـردد تـا بـا برگـزاری جلسـات منظـم، به عنوان 
نهـاد تصمیم گیـر در ارتبـاط بـا عملیـات مدیریـت وجـوه 
نقـد دولـت عمـل کنـد. این گـروه باید بـه کارگـروه باالتر 
مدیریـت بحـران مالـی بـه ریاسـت وزارت امـور اقتصادی 
و دارایـی کـه وظیفـه مدیریـت کلـی سیاسـت های مالـی 
را در پاسـخ بـه بحـران بـر عهـده دارد، پاسـخگو باشـد و 

گزارش هـای خـود را بـه آن ارائـه کنـد. البتـه، بایـد توجه 
داشـت کـه واحد مدیریـت نقدینگـی نمی توانـد به تنهایی 
سـناریوهای ذکرشـده را اجـرا کنـد، زیـرا ایـن امـر ممکن 
اسـت مسـتلزم بازنگری در بودجه یا تغییر اسـتراتژی مالی 
باشـد. گروه ارشـد مدیریت نقدینگی باید سیاسـت گذاران 
را نسـبت به در دسـترس بـودن منابع نقـدی و گزینه های 
تأمیـن مالی آگاه سـازد. ریاسـت این گروه باید در سـطوح 
بـاالی سـازمانی ماننـد معاونـت وزارت امـور اقتصـادی و 
دارایـی یا دفتر ریاسـت نهادهایی ماننـد واحد بودجه ریزی، 
مدیریـت بدهی، واحدهـای تحلیل کالن مالی و نمایندگان 
دسـتگاه های متولـی درآمـد و هزینه کـرد دولـت برگـزار 
گـردد. در صـورت لـزوم، ایـن ترتیبـات در شـرایط بحران 
می تواننـد به طور غیررسـمی انجام شـوند و پـس از بحران 

بـه روال رسـمی خـود بازگردند.
■ دوم: هماهنگ سـازی مدیریـت وجـوه نقـد بـا 

بدهـی دولت مدیریـت 
بـه  دولـت  به موقـع  دسترسـی  از  اطمینـان  به منظـور 
مالـی  تأمیـن  ریسـک  کاهـش  و  مالـی  تأمیـن  منابـع 
مجـدد بدهی هـای موجـود، الزم اسـت هماهنگـی بیـن 
اداره کننـدگان وجـوه نقد و بدهی های دولت تقویت شـود. 
در چندیـن کشـور، چارچـوب یکپارچـه ای بـرای مدیریت 
وجـوه نقـد و بدهی هـای دولـت وجـود دارد کـه اتخـاذ 
تصمیمـات کارآمـد را تسـهیل می کنـد. در سـایر مـوارد، 
بخـش مدیریـت بدهی دولـت باید پیش بینی هـای جریان 
نقدی را در به روزرسـانی اسـتراتژی های صدور اوراق قرضه 

و برنامه هـای اسـتقراض خـود لحـاظ کنـد.
ــت  ــتای مدیری ــنهادی در راس ــات پیش ■ اقدام

ــت ــی دول بده
ــف  ــر طی ــی خارجــی )مشــتمل ب ــن مال ــکان تأمی  -- ام
ــط  ــه توس ــی ک ــن مال ــای تأمی ــترده ای از گزینه ه گس
مؤسســات مالــی بین المللــی ارائــه می شــوند( بایــد 
بررســی گــردد. در بســیاری از کشــورهای درحال توســعه، 
بازارهــای داخلــی ظرفیــت تأمیــن مالــی محــدودی 
ــد و نمی تواننــد پاســخگوی تقاضاهــای بیشــتری در  دارن
ــای پیشــرفته،  ــند. در اقتصاده ــی باش ــن مال ــوزه تأمی ح
بانک هــای مرکــزی بــا خریــد مقادیــر مــازاد اوراق بهــادار 
دولتــی از بازارهــا، به طــور غیرمســتقیم بــه تأمیــن مالــی 
ــای  ــرای بازاره ــه ب ــن گزین ــد. ای ــک می کنن ــت کم دول
ــاط در  ــد بااحتی ــور و کشــورهای درحال توســعه بای نوظه
نظــر گرفتــه شــود، زیــرا در ایــن کشــورها مــازاد نقدینگی 
در نظــام مالــی می توانــد بــه آثــار تورمــی و کاهــش ارزش 
پــول ملــی بیانجامــد. کشــورهای درحال توســعه ممکــن 
اســت روش هــای تأمیــن مالــی مبتنــی بــر بــازار را ترجیح 

دهنــد.
ــورد  ــد م ــی بای ــت بده ــهیل بازپرداخ ــای تس  -- گزینه ه
ــه، صنــدوق بین المللــی  ــرای نمون ــد. ب بررســی قــرار گیرن
پــول، طرحــی را در خصــوص مقابلــه بــا بحــران و تســهیل 
بدهــی در تعــداد قابل توجهــی از کشــورهای واجــد شــرایط 
بــه اجــرا درآورده اســت کــه باعــث می شــود منابــع 
آزادشــده از محــل تســهیل بازپرداخــت بدهــی، بــه مصارف 
دیگــری در ایــن کشــورها برســد. بســته بــه الگــوی مخارج 
دولــت در ایــن کشــورها، می تــوان بخشــی از منابــع 
آزادشــده را بــه ایجــاد ســپرهای نقدینگــی بــرای مصــارف 

آتــی اختصــاص داد.
پیش بینـی  اسـاس  بـر  بایـد  اسـتقراض  برنامه هـای   -- 
جریـان نقـدی بازنگـری شـوند. کشـورهایی کـه به طـور 
فعاالنـه از بـازار بدهـی داخلی اسـتفاده می کننـد، ازجمله 
بسـیاری از بازارهـای نوظهور و کشـورهای درحال توسـعه، 
بایـد برنامه هـای تأمیـن مالـی خـود را به صـورت سـاالنه 
ویـا فصلـی، مـورد تجدیدنظـر قـرار دهند تـا فعـاالن بازار 
را در جریـان الزامـات افزایـش وام دهـی و هرگونـه تغییـر 
در ابزارهـای بدهـی قـرار دهنـد. ایجـاد چنیـن ارتباطاتی 
به منظـور فراهـم کـردن زمـان کافـی بـرای وام دهنـدگان 
بالقـوه جهـت مدیریـت پرتفوی مالی شـان ضروری اسـت. 
چندین کشـور )ازجمله بلژیک، فرانسـه، مجارستان، هلند 

و انگلسـتان( در گذشـته ایـن اقـدام را انجـام داده انـد.
 -- الزم اسـت رویکـردی انعطاف پذیـر بـه مدیریـت بدهی 
اتخـاذ شـود. تجربه بحـران مالی جهانی نشـان می دهد که 
کاهـش ریسـک های تأمیـن مالـی نیازمنـد انعطاف پذیری 
اسـت. تکنیک هـای انتشـار و قیمت گـذاری اوراق بدهـی 
نیـز نیازمنـد انطباق با شـرایط بازار هسـتند )بـرای نمونه، 
بازارگردانـی مبتنـی بر حراج بـا فاصله های زمانـی کوتاه تر 
و حـراج تک قیمتـی سـهام(. مجموعـه ابزارهـای مذکور را 
می تـوان بـا انجـام اصالحاتی، به عنـوان گزینه هـای تأمین 

مالـی در بازارهـای غیرسـنتی در نظر گرفت.
 -- مدیریـت تعهـدات باید موردبررسـی قرار گیـرد. مبادله 
اوراق قرضـه در شـرف سررسـید بـا اوراق بهـاداری کـه 
سررسـید دیرتـری دارند بـدون تحرک نقدینگـی می تواند 

بـه کاهـش ریسـک اسـتقراض مجـدد کمـک کند.
 -- نهادهـای دولتـی نباید وارد رقابـت در صندوق های بازار 
شـوند. چنانچه شـرکت های دولتی و نهادهای فرابودجه ای 
بـا مشـکالت تأمین مالـی مواجه شـوند، دولـت می تواند با 
اقداماتـی از قبیـل اعطای وام مسـتقیم یـا تأمین نقدینگی 
موردنیـاز ایـن نهادها از فشـار مالـی آن ها بکاهـد. افزایش 
هماهنگـی بـا واحـد مدیریـت بدهی هـا موجـب می شـود 
بـدون  و  همـوار  به صـورت  بدهـی  مدیریـت  عملیـات 

هم پوشـانی در تقویـم زمانـی اسـتقراض ها انجام شـود.
ارزهـای  بـا  مرتبـط  ریسـک های  بایـد  میـان  مـدت  در 
خارجـی، بدهی هـای کوتـاه  مـدت و تعهـدات احتمالـی 
پیش بینـی  نشـده را در نظـر گرفـت و تأثیـر بلنـد مـدت 

آن هـا را بـر فضـای مالـی و پایـداری بدهـی سـنجید.
صنـدوق  "توصیه هـای  گـزارش  تنظیـم  و  برگـردان   *
بین المللـی پـول بـرای مدیریـت نقدینگـی دولت هـا در 
تنگنـای مالی و بودجه ای" توسـط مرکـز پژوهش های اتاق 

ایـران صـورت گرفته اسـت.

تسهیالت برای طرح تولید 
گوشت قرمز عشایر 

رئیــس ســازمان امــور عشــایری کشــور بــا اشــاره 
ــرای  ــایری ب ــای عش ــرای طرح ه ــه اج ــن ک ــه ای ب
۱۷ هــزار خانــوار پیــش بینــی می شــود، گفــت: 
ــدوق  ــل صن ــان از مح ــارد توم ــاص ۶۰۰ میلی اختص
ــد  ــره تولی ــرح زنجی ــرای ط ــرای اج ــی ب ــعه مل توس
ــاد در  ــن نه ــات ای ــایری از اقدام ــز عش ــت قرم گوش
راســتای تقویــت و رونــق فعالیــت ایــن قشــر اســت.
بررســی  نشســت  جلســه  در  قندالــی  کرمعلــی 
ــد و  ــتان های دماون ــایر شهرس ــور عش ــکالت ام مش
ــتانی و دو  ــووالن اس ــور مس ــا حض ــه ب ــوه ک فیروزک
شهرســتان در ســالن اجتماعــات فرمانــداری دماونــد 
ــه  ــات ب ــه خدم ــت: ارائ ــار داش ــد، اظه ــزار ش برگ
ــت از  ــاختی و حمای ــوزه زیرس ــور در ح ــایر کش عش
ــرار دارد. تولیــد و اشــتغال همــواره در دســتور کار ق
ــود  ــا وج ــا ب ــاخت ه ــوزه زیرس ــه داد: در ح وی ادام
در  ویــژه  بــه  دارد  وجــود  کــه  محدودیت هایــی 
حــوزه آب شــرب، در ســال ۹۸ حــدود ۲۵۳ میلیــارد 
ــا  ــروژه ب ــار داشــتیم کــه حــدود ۴۱۷ پ ــان اعتب توم
ــوار عشــایر در کل کشــور  ــزار خان ــورداری ۱۷ه برخ
اجــرا شــد و بخشــی از آن نیــز در حــال انجــام اســت.
ایــن مقــام مســوول خاطرنشــان کــرد: در ســال 
جــاری نیــز اعتبــار پیــش بینــی شــده حــدود ۲۰۰ 
ــا  میلیــارد تومــان جهــت تامیــن آب شــرب اســت ت
بتوانیــم پروژه هــای خوبــی اجــرا و شــاخص های 
توســعه را در حــوزه عشــایر تاحــدودی افزایــش 

ــم. دهی

رئیــس ســازمان امــور عشــایر ایــران بــه حــوزه 
ــزار  ــدود ۶۶ ه ــزود: ح ــرد و اف ــاره ک ــایر اش راه عش
ــه  ــود دارد ک ــور وج ــایری در کش ــر راه عش کیلومت
ســاالنه اقداماتــی همچــون بازســازی، تعمیــر و 

ــردد. ــی گ ــورت م ــت ص مرم
قندالــی بــه تامیــن دیگــر خدمــات همچــون ســوخت 
ــزود:  ــرژی خورشــیدی اشــاره کــرد و اف فســیلی و ان
در حــوزه تولیــد نیــز تســهیالتی را از محــل تبصــره 
ــرمایه  ــوان س ــه عن ــاق ۲، ب ــون الح ــاده ۵۲ قان ۲، م
ــز در  ــد گوشــت قرم ــره تولی ــرای زنجی ــردش ب در گ
ــا در  ــی م ــه پیش بین ــت ک ــده اس ــه ش ــر گرفت نظ
ــان می باشــد  ــارد توم ســال جــاری حــدود ۶۰۰میلی
ــابه  ــدت مش ــه م ــبت ب ــت نس ــی اس ــن در حال و ای
ــن مهــم  ــه ای ــان ب ــارد توم ســال گذشــته ۴۲۰ میلی
تخصیــص یافــت و توزیــع گردیــد.وی گفــت: در 
بخــش دارویــی، گردشــگری، صنایــع دســتی و ســایر 
فرآوردهــای لبنــی نیــز تاحــدودی در حــال کار 
هســتیم تــا بتوانیــم توانمنــدی هــا و ظرفیــت عشــایر 
را از بالقــوه بــه بالفعــل برســانیم و توانمنــدی آنــان را 
افزایــش دهیــم؛ هــم چنیــن در تــالش هســتیم اگــر 
ــرار  ــورد تجــاوز ق ــی م ــه نوع عرصــه ای از عشــایر ب
گرفتــه اســت بــا همــکاری دیگــر نهادهــا احیــا و بــه 

ــاز گردانیــم. عشــایر ب
ایــن مقــام مســوول درخصــوص برگــزاری ایــن 
ــی  ــدف بررس ــا ه ــم ب ــن مه ــت: ای ــز گف ــه نی جلس
وضعیــت مناطــق ییالقــی عشــایر در شهرســتان 
دماونــد و فیروزکــوه و تامیــن زیرســاخت هــا و 
ــران ۲۵۰۰  ــزار شــد؛ اســتان ته ــان برگ ــات آن مطالب
خانــوار عشــایر دارد کــه در اســتان پراکنــده هســتند.

حبیـب اسـداهلل نـژاد، نایـب رئیـس کانـون انجمـن 
صنفـی مرغـداران گوشـتی کشـور بـا اشـاره بـه این که 
تأمیـن و توزیـع نهاده هـای دامـی همچنـان بـا مشـکل 
مواجه اسـت،وبا اشـاره به نقش شـرکت پشـتیبانی امور 
دام در تنظیـم بـازار نهاده های دامی، گفت: این شـرکت 
هـم اکنـون بیش از ۵۰۰ هـزار تن ذخیره سـویا دارد در 
حالـی کـه قیمت سـویا در بازار بـه دلیل کمبـود عرضه 

حـدود ۲ برابـر نـرخ مصوب آن شـده اسـت.
ایـن فعـال بخـش خصوصـی تصریـح کـرد: الزم اسـت 
شـرکت مذکـور ذخایر سـویا و ذرت خـود را آزاد کند تا 

قیمت هـا در بـازار متعـادل شـود.
اسـداهلل نژادقیمـت هـر کیلوگـرم سـویا را در بـازار آزاد 
بیـش از ۴,۵۰۰ تومـان و قیمـت ذرت را ۲,۴۰۰ تومـان 
اعـالم کـرد ایـن در حالی اسـت که قیمت مصوب سـویا 
۲,۵۵۰ تومـان و ذرت ۱,۳۵۰ تومـان اسـت.وی تاکیـد 
وارد  تومانـی  ارز ۴۲۰۰  بـا  همـه  نهاده هـا  ایـن  کـرد: 

شـده اند نـه ارز نیمایـی یـا ارز آزاد و آنچـه باعـث چنین 
شـرایطی شـده عـدم توزیـع مناسـب و عـدم نظـارت بر 
توزیـع اسـت در حالـی که ایـن اقدامات بـه راحتی قابل 
سـاماندهی بـوده امـا اراده کافـی بـرای انجـام آن وجود 

است. نداشـته 
اسـداهلل نـژاد افـزود: ایـن مشـکالت فقـط مربـوط بـه 

صنـف ما نیسـت و دامـداران را نیـز گرفتار کرده اسـت.
وی بـا بیـان ایـن که مکاتبـات بـا دولـت و وزارت جهاد 
کشـاورزی تاکنـون راه بـه جایـی نبـرده اسـت، گفـت: 
و  مـردم  بـه رسـانه های خبـری،  متأسـفانه مسـووالن 
تولیدکننـدگان واقعیـت را نمی گوینـد و مرتـب اعـالم 
می کننـد کمبـودی وجـود نـدارد و بـه زودی مشـکالت 
رفـع می شـود اما بعـد از گذشـت ماه ها هنـوز اتفاقی در 

ایـن حـوزه نیفتاده اسـت.
اسـداهلل نـژاد قانـون انتـزاع وظایـف بخـش کشـاورزی 
مختلـف  دسـتگاه های  در  مسـوولیت ها  پراکندگـی  و 
را از دیگـر دالیـل ایـن چالش هـا عنـوان کـرد و افـزود: 
مـوازی  بـازار  تنظیـم  و  تولیـد  متولـی  دسـتگاه های 
تولیدکننـدگان نمی داننـد  و  یکدیگـر عمـل می کننـد 
حـل  بـرای  دسـتگاه ها  ایـن  از  یـک  کـدام  بـه  بایـد 
مشـکالت خـود مراجعـه کننـد و عمـاًل وظایـف را بیـن 

می کننـد. پـاس کاری  هـم 

دولت ذخایر نهاده ای خوبی دارد اما توزیع نمی کند
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"امیرمعزی"
بیار آنچه دل ما به یکدگر کشدا

به  سرکش آنچه بال و الم به سرکشدا
غالم ساقی خو یشم که بامداد پگاه

مرا ز مشرق خم آفتاب برکشدا
چو تیغ باده بر آهیجم از میان قدح

زمانه باید تا پیش من سپر کشدا
چه  زر و سیم و چه خاشاک  پیش من  آن روز

که از میانه ی سیماب آب زر کشدا
خوش است مستی و آن روزگار بیخبری

که چرخ غاشیه مرد بی خبرکشدا
در نشست من آنگه  گشاده تر باشد

که مست  گردم و ساقی مرا به  در کشدا
اگر به ساغر دریا هزار باده کشم
هنوز همت من ساغر دگر کشدا

"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

"رودکی"
به حق نالم ز هجر دوست زارا
سحرگاهان چو بر گلبن هزارا
قضا، گر داد من نستاند از تو

ز سوز دل بسوزانم قضا را

چو عارض برفروزی می بسوزد
چو من پروانه بر گردت هزارا

نگنجم در لحد، گر زان که لختی
نشینی بر مزارم سوگوارا

جهان این است و چونین بود تا بود
و همچونین بود اینند بارا

به یک گردش به شاهنشاهی آرد
دهد دیهیم و تاج و گوشوارا

توشان زیر زمین فرسوده کردی
زمین داده مر ایشان را زغارا

از آن جان تو لختی خون فسرده
سپرده زیر پای اندر سپارا

"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، گِل بستاِن خوبی یافت رنگ

وزگل بستاِن 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

"سیمین بهبهانی"
ای شرمگین نگاه غم آلود
پیوسته در گریز چرایی ؟

 با خنده شکفته ز مهرم 

آهسته در ستیز چرایی ؟
شاید که صاحب تو ، به خود گفت 

در هیچ زن عمیق نبیند 
 تا هیچگه ز هیچ پری رو 
 نقشی به خاطرش ننشیند 
اما ز من گریز روا نیست 

من، خوب، آشنای تو هستم 
 اینسان که رنج های تو دانم 

گویی که من به جای تو هستم 
باور نمی کنی اگر از من 

بشنو که ماجرای تو گویم 
 در خاطرم هر آن چه نشانی است 

 یک یک، ز تو، برای تو گویم 
هنگام رزم دشمن بدخواه 

بی رحم و آتشین، تو نبودی ؟
گاه ز پا فتادن یاران 

 کین توز و خشمگین، تو نبودی؟
هنگام بزم، این تو نبودی

از شوق، دلفروز و درخشان،
جان بخش چون فروغ سحرگاه 

رخشنده چون ستاره تابان؟
در تنگی و سیاهی زندان 

سوزنده چون شرار تو بودی
آرام و بی تزلزل و ثابت 

با عزم استوار تو بودی
اینک درین کشاکش تحقیر

 خاموش و پر غرور تویی ، تو 
 از افترا و تهمت دشمن 

آسوده و به دور تویی،  تو 
 ای شرمگین نگاه غم آلود 
دیدی که آشنای تو هستم؟

هنگام رستخیز 
ثمربخش

همرزم پا به جای تو 
هستم؟

کافـــه شـــهر ---نیم نگاه ---
حمیــد مزرعــه

بحـث الکان راجـع به تـراژدی آنتیگونـه، نقطه خوبی 
بـرای ورود بـه بحـث ژیـژک فراهـم مـی آورد. الکان در 
اخـالق روانـکاوی، بـرای متمایز کردن خـودش از هگل، 
تـالش زیـادی می کند، بر خـالف این القـای رواج یافته 
و کلـی غیـر مسـووالنه که او یـک هگلی اسـت. او اصرار 
دارد بگویـد کـه ایـن گونـه نیسـت، بخصـوص  در مـورد 
تـراژدی و بیـش از هـر چیـزی در مورد آنتیگونـه که به 
ادعـای الکان، هـگل در آن بـاب در ضعیف تریـن وضـع 
خـودش قـرار دارد. مترجم کتـاب از قـول جولیان یانگ 
می نویسـد: او بـه تجاهـل می پرسـد کـه اصلـن کجـای 

آنتیگونـه می تـوان آشـتی رایافت؟
بایـد بـه ایـن بخـش الکان بایـد اضافـه کـرد، کلمـه 
تجاهـل بـه معنـی جاهـل نمـا و نـادان کـه بـار معنایی 
خصمانـه ای از طـرف نویسـنده کتـاب به متـن تحمیل 
شـده اسـت، یانـگ الکان را کانتـی و نظریاتـش را غیـر 

مسـووالنه تفسـیر کـرده اسـت.
طبـق نظـر الکان، آنتیگونـه دربـاره ی تعـارض خانواده 
و دولـت نیسـت، همیـن طـور دربـاره ی تعـارض میـان 
طریـق  از  زنـدگان  بـه  گذاشـتن  احتـرام  اقتضائـات 

خاکسـپاری در خـور در برابـر اقتضائـات دولـت.
چیـزی کـه آنتیگونـه را تحریـک می کنـد در اصل هیچ 
او ورای تلقـی  انسـانی قابـل تشـخیصی نـدارد.  ارزش 
انسـانی مفاهیـم نیـک و بد اسـت، ورای عقـل ورزی، او 
هیـچ گاه بـا کرئـون وارد مذاکره نمی شـود، بلکـه عالوه 
بـر آن ورای عقـل نیـز هسـت، او حتـا رادیکال تـر، ورای 
زبـان بـه ماهـو اسـت. ورای امـر- داللتگر، او بـه خودی 
خـود یـک شـی اسـت، یعنـی ابـژه ای کـه قابـل فهـم 
بودنـش واالسـت، حفـره یـا شـکافی عظیـم در رویـه ی 

قابـل فهـم جهان اسـت.
در ایـن جـا بـه دوگانـه ی هولدرلیـن- نیچـه میـان امر 
آپولونـی و امـر دیونوسـی متوسـل می شـود. در روایـت 
الکان چیـزی کـه آنتیگونـه نمـی توانـد تحمـل کنـد، 
وجـود آپولونی اسـت. محدودیتـی که قانـون آپولونی بر 

وجـود او اعمـال مـی کنـد. آنتیگونـه در اشـتیاق امر فرا 
انسـانی اسـت، فـرا رفتـن از قلمـرو ضـرورت انسـانی از 
طریـق جـذب شـدن در آزادی امـر دیونوسـی و همیـن 

اسـت کـه او را واال می کنـد.
کاری کـه الکان عملـن در ایـن جـا کـرده اسـت. خـواه 

آگاهانـه یا نـا آگاهانـه....
ژیـژک عمیقـن تحـت تاثیـر ایـن روایـت الکان اسـت، 
همیـن روایـت عقـل باورانـه و ورای امـر- داللت گـر از 
آنتیگونه اسـت. او در کتاب توتالیتریانیسـم ادعا می کند 
کـه آنتیگونـه با نماینـده ی پایبندی نامشـروط نیسـت، 
دیگر بودگی، شـی اسـت که کل عمـارت اجتماعی را در 
هـم مـی ریـزد و بـه همیـن دلیـل آنتیگونه یـک فیگور 

پروتـو توتالیتـری قلمداد می شـود.
همـان طـور کـه کانـت می گویـد، شـی فـی نفسـه از 
دسـترس قـوه شـناختی انسـان خـارج اسـت، بـه ایـن 
دلیـل کـه ورای مقـوالت فاهمـه قـرار دارد. بـه همیـن 
ترتیـب ژیـژک  نیـز می گوید، شـی بـه واسـطه ی خود 

واقعیـت زبـان، دسـترس ناپذیـر می شـود.
بـه  را واال می کنـد،  آنتیگونـه  همـان طـور کـه الکان 

ایـن دلیـل کـه ورای امـر- داللتگر اسـت. ژیـژک نیز او 
را شـی می نامـد. بـه ایـن دلیـل کـه او از حـدود زبـان 
اسـتعال می یابـد و از آن جهـت کـه آنتیگونـه نمی توانـد 
در ظـرف مقـوالت فاهمه عادی قرار گیـرد. او را هولناک 
می خوانـد و احتمالـن مـرادش آن اسـت که ایـن واژه به 

معنـای لفظـی کلمـه درک شـود و نـه اخالقی...
ژیـژک در اختـالف منظر، اساسـا این تصویـر از آنتیگونه 
را بـه بحـث کی یر که گـور راجـع بـه تـراژدی یـا ایـن 
کـه  ژیـژک مالحظـه می کنـد  پیونـد می زنـد.  آن  یـا 
کی یرکه گـور سـه فـرم بنیادیـن زندگـی را تشـخیص 
فـرم  گرایانـه،  لـذت  یعنـی  اسـتاتیک  فـرم  می دهـد، 
اخالقـی و فـرم دینـی. تمایـز و تقابل میـان دو فرم آخر 
در اراده ی ابراهیـم تصویـر می شـود. یعنـی در قربانـی 
کـردن پسـرش بـرای تمکیـن امـری کـه آن را صـدای 
خداونـد می دانـد. ژیـژک می گویـد کـه یـا ایـن یـا آن 
حقیقـی کـه همـواره میـان امـر اخالقـی و امـر دینـی 
اسـت. ایـن موضـوع به نظـر تاییـدی برسـو قرائت هگل 
از نمایـش نامـه در پدیدارشناسـی روح اسـت که مطابق 
آن تعـارض بـا کرئـون، تعارضی اسـت میان قانـون الهی 

و قانـون انسـانی و سـکوالر.
بـه نظـر مـی رسـد کـه ژیـژک می گویـد چیـزی کـه 
تـراژدی آشـکار مـی کند شـکاف اختـالف منظـر میان 
چشـم انداز اخالقـی کرئون و چشـم انداز دینـی آنتیگونه 
اسـت، به عبـارت دیگر، فقـدان قدر مشـترک، میان فرد 

و دیگری اسـت.
چیـزی کـه در ایـن جـا و البتـه در کلیت کتـاب به طور 
ضمنـی وجـود دارد، روایتـی از تـراژدی بـه طـور عـام 
اسـت. تـراژدی دربـاره ی شـکاف اختـالف منظر اسـت، 
یعنـی مقایسـه ناپذیـری جهـان بینی هـای متفـاوت، به 
طـور کلـی جهـان بینی هـای هنجـاری متفاوت بـه طور 
خـاص. ایـن کـه دورنمـای اخالقـی متفـاوت مقایسـه 
ناپذیرنـد، خـود تابـع یـک شـکاف اختالف منظر اسـت.

دارد( )ادامه 

فلسفه و تراژدی )اسالوی ژیژک(
بخش بیســت و ســوم

مفهوم بازاریابی
بازاریابی یا مارکتینگ عبارت اسـت از یک استراتژی 
کـه توسـط یـک شـرکت در جهـت برقـراری ارتبـاط بـا 
مشـتری اسـتفاده می شـود. عملیـات بازاریابـی موجـب 
آگاهـی مشـتری از ویژگی هـای مختلـف محصـوالت و 
خدمـات می شـود. هدف اصلـی در بازاریابی، پاسـخ گویی 
بـه نیازهـای مشـتری و راضـی نگـه داشـتن او از طریـق 
فراهـم کـردن محصوالت موردنیاز اوسـت. بـه بیان دیگر 
در بازاریابـی بـه  دنبـال بـرآورده کردن نیازهای مشـتری  

به شـکلی سـود آور هستیم.
■ دامنه تحقیقات بازاریابی

تحقیقـات بازاریابـی دامنـه وسـیعی از فعالیت هـا را در بـر 
می گیـرد کـه از آن جمله می تـوان به این موارد اشـاره کرد:

● مدیریـت محصـول: یکـی از مهم تریـن حوزه هـای 
تحقیقـات بازاریابـی، یافتـن راه  کارهایـی بـرای مدیریت 
هرچـه بهتر محصوالت فعلی، توسـعه محصـوالت جدید 
و مدیریـت سـبد محصـوالت اسـت. تحقیقـات بازاریابی 
کاربردهـای مهمـی را در حـوزه مدیریـت محصـول دارد 
کـه از مهم تریـن آن ها می توان بـه موارد زیر اشـاره کرد:

◄ شناسـایی رقبا برای درک و شـناخت اسـتراتژی های 

رقابتـی در حـوزه مدیریت محصوالت
◄ استراتژی ورود به بازار محصوالت جدید   

● مدیریـت فروش:  تحقیقـات بازاریابـی کاربردهای 
بسـیار گسـترده ای را در حـوزه تجزیـه و تحلیـل، پیش 
 بینـی و ارزیابـی فـروش، شـناخت گرایش هـا و تدویـن 
اسـتراتژی های رقابتی در حوزه فـروش کاالها و خدمات 
دارنـد. از تحقیقـات بازاریابـی بـا اهـداف مختلفـی بهره 
بـرداری می شـود کـه از آن جملـه می تـوان بـه ایـن 

کرد: موارداشـاره 
◄ ارزیابی پتانسیل های بازار

◄ ارزیابی و پیش بینی تقاضا به محصوالت
◄ ارزیابی و برآورد سهم از بازار

◄ مطالعـه گرایش هـا و تغییرات فصلـی مرتبط با فروش 

محصوالت
◄ مطالعه بخش بندی های بازار

◄ ارزیابی و برآورد اندازه بازار
◄ شـناخت نیازهـای بازار و توسـعه اسـتراتژی های نفوذ 

در بازار/توسعه بازار   
● مدیریـت برند: بـا اهمیـت یافتـن برنـد بـه عنوان 
مهم تریـن گنجینه سـازمانی، تحقیقـات بازاریابی ارزش 
بسـیار زیـادی را بـرای سـازمان های برنـد محـور پیـدا 
کـرده اسـت. ایـن دسـته از تحقیقـات معموال بـا اهداف 

زیـر اجـرا می شـوند:
◄ ارزیابی ارزش برند
◄ ارزیابی جایگاه برند

◄ ارزیابی تصویر برند در بازار
◄ ارزیابی دانش مصرف کنندگان از برند

تبلیغات: تحقیقـات  برنامه ریـزی  و  مدیریـت   ●
بازاریابـی بـه میـزان بسـیار زیـادی در حـوزه تبلیغات و 
مدیریـت روابط عمومـی، مدیریت ارتباط با مشـتریان و 
نیـز اقدامـات ترویجی و تبلیغاتی برندها و کسـب و کارها 
مهم تریـن  از  برخـی  می گیـرد.  قـرار  اسـتفاده  مـورد 
کاربردهـای تحقیقات بازاریابی در این حـوزه عبارتند از:

◄ میزان تاثیرگذاری تبلیغات بر رفتار مصرف کنندگان

◄ ارزیابی جایگاه برند در دستور کار ذهنی مخاطبان
◄ روانشناسی ارتباطی مخاطبان

■ آمیخته بازاریابی
تعریـف آمیختـه بازاریابـی درسـت و کارآمـد در آغـاز 
تهیـه ی طـرح بازاریابـی امـری ضـروری اسـت. مفهـوم 
آمیختـه بازاریابـی در گـذر زمـان بـه چارچوبـی قابـلِ  
اطمینـان بـرای آغاز کسـب وکار یا معرفـی محصولی نو 

تبدیل شـده اسـت.
آمیخته  بازاریابی از ۴متغیر متفاوت تشـکیل شـده است 
کـه به یک اندازه مهم هسـتند. این متغیرها در شـرایط 
گوناگـون تغییـر می کننـد و تغییـر هـر یـک از آن هـا 

ممکن اسـت بـر متغیرهای دیگـر اثرگذار باشـد.

لحظاتــی بــا شــعر
به انتخاب نیما موسوی
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شماره 127 --- جدول و سودوکو ---

خدیجه فدایی زاده

 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده

ماجرای ازدواج با آدم ربا!
زن ۴۲ سـاله ای کـه بـرای فـرار از آزار و اذیت های 
دامـادش بـه دامـان قانـون پنـاه آورده بـود، در حالـی 
کـه اشـک ریـزان فریـاد مـی زد بـا چشـمانی بـاز برای 
ازدواج فرزندانتـان تصمیـم بگیریـد، دربـاره ماجـرای 
تلـخ ازدواج دختـرش به کارشـناس اجتماعی کالنتری 
میرزاکوچـک خـان مشـهد گفت: بعد از مرگ همسـرم 
روزگار سـختی را از نظـر مالـی می گذرانـدم، ولـی بـا 
اصرار دختر ۱۳ سـاله ام گوشـی تلفن هوشمند برایش 
خریـدم تا در دروس مدرسـه از دیگر همکالسـی هایش 
عقـب نمانـد. امـا متاسـفانه او بـه طـور پنهانـی وارد 
شـبکه های اجتماعی شـدو با پسـر جوانی که ۱۷ سال 
از خـودش بزرگ تـر بود ارتبـاط برقـرار کرد.دخترم آن 
قـدر بـرای ازدواج بـا »ارژنـگ« پافشـاری می کـرد کـه 
مـن هـم بـدون هیـچ گونـه تحقیقـی دربـاره ارژنگ و 
خانـواده اش، بـه ازدواج آن هـا رضایـت دادم . برگزاری 
جشـن عروسـی سـپری نشـده بود که آثار کابل شارژر 
را روی بـدن دختـرم دیـدم. تـازه فهمیـدم ارژنـگ بـه 
خاطـر سـوءظن، دختـرم را در خانـه محبـوس کرده و 
او را بـا کابـل شـارژر کتـک زده اسـت، بـه گونـه ای که 
بـا گذشـت یـک هفتـه از ماجـرا هنـوز آثـار آن باقـی 
مانـده بـود. وقتی به تحقیـق از اطرافیان ارژنـگ درباره 
وضعیـت اخالقی و اجتماعی او پرداختـم، تازه فهمیدم 
او در زمـان مجـردی پنـج سـال بـه جـرم ربـودن یک 
دختـر در زنـدان بـوده اسـت و اکنـون نیـز بـا زنـان و 
دختـران غریبـه همچنـان ارتبـاط دارد. بـا وجـود این، 
فقـط به خاطـر این که دختـرم در فضای مجـازی با او 
آشـنا شـده اسـت، ادعـا می کند کـه احتمـال دارد این 
آشـنایی مجازی با پسـر دیگـری تکرار شـود. به همین 
دلیل گوشـی تلفن دخترم را گرفته اسـت و او را کتک 
می زنـد تـا به سـمت تلفـن نـرود. وقتـی ایـن ماجرا ها 
را متوجـه شـدم و بـه او اعتـراض کـردم، پیامک هـای 
زشـت و زننـده ای بـرای مـن و بسـتگانم ارسـال کرد و 
اکنـون نیـز با چند نفر از دوسـتانش بـه در منزلم آمده 

و فحاشـی و تهدیـد می کنـد. امـا ای کاش ...
سـوی  از  دسـتوری  صـدور  بـا  اسـت،  ذکـر  شـایان 
سـرهنگ  باقـی زاده حـکاک )رئیـس کالنتـری میـرزا 
توسـط  جـوان  زن  ایـن  پرونـده  خـان(  کوچـک 
کارشناسـان زبـده دایـره مـددکاری اجتماعـی مـورد 

گرفـت. قـرار  رسـیدگی 

نـود درصـد ایرانیا وقتی یـه قابلمه کله پاچه همراهشـونه 
بـا دقـت بیشـتری رانندگی میکننـد تا وقتی کـه یکی از 

عزیزاشـون کنار دستشون نشسـته .... !

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

یک روز تو اتوبوس صندلیمو دادم به یه پیرمرد
.
.
.

اما متاسـفانه سـمت خانما هیشـکی ندید همه سرشـون 
تـو گوشیشـون بود ... لعنـت به تو تلگـرام!!!!

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

از عابـر بانـک موجـودی حسـاب گرفتـم نوشـته ۲۳هزار 
ریال....

بعد میپرسه درخواست دیگری دارید؟!
... آره قربونت ؛ فقط قسم بخور بین خودمون باشه...!

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

بچه هـا میگـن منـم خیلـی شـبیه دیکاپریو هسـتم و یه 
جورایی بدلشـم

.

.

.
البته اگه با تریلی از رو صورت دیکاپریو رد شیم!!!

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

واسـه بابـام اس ام اس اومـده بـه شـما ۵۰۰ کیلوبایـت 
اینترنـت تعلـق گرفتـه اسـت

اومده میگه ببین کجا میدن، برو بگیر!
یعنـی فنـاوری اطالعـات همینطوری کـه راه میـره روی 

فـرش خونمـون میچکه!!!

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

میدونیـد چـرا تـو گوشـی لمسـی خطـای امـالی مـردا 
خیلـی بیشـتر از خانوماسـت؟؟

.

.

.
چون انگشت نیس که المصب نلبکیه!!

ژاپنیه با عصبانیت به زنش میگه:
هین سانو تیو کیشو چین شی ...

زنش میگه: تو می سی ژانکو تو نوا ...
مرده جواب میده: شانکو ینسووووو ....

زنش میگه: نامونوووو شینساواا...
مرده میگه: شیجونهوووو

.

.

.
خوشـم میاد همچیـن با دقت میخونی کـه انگار اصلیتت 

ژاپنیه
به تالشت ادامه بده تو میتونی!!!!

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

اعتیاد به اینترنت داره جوری میشه که
.
.
.

دو سـال دیگه تـو خیابون میبینی یکی تو جـوب خوابیده 
التماسـت میکنـه ۵۰۰ تومـن بـدی بسـته ۲۰مگابایتـی 

بخره..!!!!

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

طـرف از دار دنیا یه شـلوار داره که اونم کادو واسـه باباش 
آوردنـد کوچیک بود دادنش این بپوشـه

.

.
بعـد تـوی خواسـتگاری جـوری میگـه دنیـارو بـه پـات 
میریـزم ...  کسـی که ندونـه خیال میکنه طـرف امپراتور 

چوسـان قدیمـه ... !!!

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

تنهـا بـاری کـه از من به عنوان فردی نمونه یاد شـد سـر 
یه کالسـی بود

.

.

.
اسـتاد داشـت درباره مشـروطی ها حرف میزد اشاره کرد 

به مـن گفت اینم یـه نمونش!!!

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

هیچ وقت خانومارو با کرونا تهدید نکنید
.
.

خانوما خودشو یه ویروس دارن به اسم ُغُرنا ...
 که تا حاال میلیون ها مرد را به کام مرگ کشانده ...!!

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

از وقتـی تلوزیـون زیرنویس کرده چشـمای خودتون رو با 
دسـت نمالید شـدیدا چشمام میخاره

.
اصلـن دوسـت دارم ۴تـا دسـت دیگـه هـم قـرض بگیرم 

بمالونم  چشـمامو 

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

آقـا ایـن یـک ماه رو هـم زنـده بمونیم می تونیـم بگیم ما 
بازماندگان سـال ۹۸ هستیم

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

امـروز دو نفـر کـه ماسـک داشـتند تـو خیابـون آشـنا 
دراومدنـد؛ ماسک هاشـونو درآوردنـد، روبوسـی کردنـد، 

دوبـاره ماسـم زدنـد!!!

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

کرونای عزیز ...
مـا هیـچ چیزمـون بـه هـم نمیخـوره حتـی تـو اسـمت 
هـم خیلـی بـا کالس  تـر از  اسـم منـه ... مـا بـه درد هـم 

نمیخوریـم ... نزدیـک مـن نیـا
... من فکرامو کردم تصمیممو گرفتم

انتخاب من چیز دیگه ایست ...

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

... مـورد داشـتیم تو شـرکت تا دیـروز با لیوانـی که صبح 
شـیر می خـورد، ظهـر دوغ می خـورد  و عصـر قهـوه و 
چایـی و دوبـاره چرخه اسـتفادش از فردا شـروع می شـد 
االن لیوانـو می شـوره میـذاره تو کمـدش درو قفل میکنه 
میـره، ... مـن از ویروس کرونا خیلی ممنونم که بهداشـتو 

به خیلیا یـاد داد.

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

بالیا و مصیبت ها عین برنامه هفتگی دبستان شده
.

ایـن هفتـه کرونـا، کرونـا، زلزلـه داریـم هفته بعـد کرونا، 
سـیل کرونا، 
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 ---نیم نگاه ---

ــن را آن روزی  ــود. ای ــادی می ش ــز دارد ع ــه چی ● هم
فهمیــدم کــه والدیــن "رود مــرزی" را در آغــوش 
گرفتــم. آن جایــی کــه گرمــای بدنمــان بــا هم تماســی 
نزدیکتــر از هــر فاصلــه اجتماعــی داشــت. لحظــه ای که 
حــس کــردم صــدای قلــب آن هــا را می شــنوم. وقتــی 
ــی  ــت. زمان ــان گرف ــم جری ــازه ای در رگ های هیجــان ت
ــیدن  ــن درآغوش کش ــان از ای ــراز هیج ــدای اب ــه ص ک
از فاصلــه چنــد ســانتی متری گوشــم شــنیدم.  را 
ــگاه کــه عقــب آمــدم و در چشمشــان خیــره شــدم  آن
و بــا صــدای مشــعوفم گفتــم: "بــه ایــن می گــن 

ــی".  خداحافظ
● همــه چیــز دارد عــادی می شــود. هرچنــد بوســیدن 
ــن  ــه ای ــه ب ــت ک ــزی اس ــط قرم ــوز خ ــر هن یکدیگ
ــا روال  ــی چیزه ــت؛ باق ــوان از آن گذش ــی نمی ت راحت
ــی  ــن لحظــه زمان ــن را همی ــد. ای خــود را طــی می کن
ــن  ــم. همی ــم ببین ــته ام می توان ــه نشس ــا حول ــه ب ک
ــن  ــوص ای ــدر مخص ــه ورد را در فول ــه صفح ــه ک لحظ
واگویه هــا بــاز کــرده ام، آثــار عــادت بــه ایــن وضعیــت 
در مــن مشــهود اســت. تاکیــد می کنــم بی نازنیــن ۱۴ 
و جاســتیفای را انجــام داده ام، امــا ایــن بــار لپ تــاپ را 
بــا اســپری الــکل ضدعفونــی نکــردم. اصــال بایــد دلیــل 
ــکل را گــم  ــاورم، مــن اســپری ال محکمه پســندتری بی
ــش را  ــی از نبودن ــی ناش ــار روان ــد فش ــرده ام. هرچن ک
ــن  ــم ای ــال می توان ــر ح ــه ه ــی ب ــم، ول ــس می کن ح
ــم و بنویســم. قســم می خــورم کــه  ــاز کن ــاپ را ب لپ ت
ــزه  ــب مزم ــر ل ــت و زی ــارم اس ــم کن ــوه ه ــان قه فنج

می کنــم.

ــلوغی  ــل ش ــود. مث ــادی می ش ــز دارد ع ــه چی ● هم
ــود  ــن خ ــال م ــر. اص ــد فط ــی عی ــا در تعطیل جاده ه
ــودم.  ــا ب ــن جاده  ه ــر در ای ــای حاض ــی از خودروه یک
ــاه  ــه م ــش از س ــد از بی ــردم؟ بع ــه کار می ک ــد چ بای
ــه  ــی ک ــی می گــذرد، وقت ــک اســفند لعنت ــه از آن ی ک
ــی  ــم و وقت ــد می گذران ــا دماون ــبانه روزم را ب ــه ش هم
کــه دیگــر رمقــی بــرای ادامــه راه نــدارم، نبایــد عــادت 
ــه  می کــردم؟؛ کــردم. آنقــدر کــه پیــه همــه چیــز را ب
ــرارش  ــس ف ــاده و ح ــدم. ج ــی ش ــدم و راه ــن مالی ت
ــز بگــذرد".  ــن نی ــرد "ای ــت ک ــه ثاب ــود ک ــزی ب آن چی
ــم.  ــن نمی گوی ــط م ــن را فق ــذرد. ای ــگار دارد می گ ان
عکس هایــی کــه نشــان از مســافرت اطرافیانــم دارد، در 
ــود.  ــته می ش ــتراک گذاش ــه اش ــازی ب ــبکه های مج ش
همیــن کــه تنهــا مــا نیســتیم، یعنــی اوضــاع و احــوال 

ــود. ــک می ش ــال نزدی ــه نرم دارد ب
● همــه چیــز دارد عــادی می شــود. بازشــدن کافه هــا 
ایــن را بــه مــن می گویــد. انــگار قرارهایــی اســت کــه 
ــه  ــی ک ــود. دیدارهای ــته می ش ــا گذاش ــن کافه ه در ای
ــی داد،  ــالن م ــه ف ــه کاف ــوه ای ک ــم. قه ــازه می کنی ت
طعمــش عجــب ایــن بــار فــرق دارد. خــوردن در کافــه 
ــه از  ــع ک ــی اســت. آن موق ــبیه کار خــالف نوجوان ش
دبیرســتان مســیر را کــج می کردیــم کــه در راه از 
ــی  ــک قیف ــه ی ــروف محل ــبتا مع ــی نس بستنی فروش

ــه  ــه کاف ــن ب ــم. رفت ــس بزنی ــه لی ــا خان ــم و ت بگیری
ــا احتیــاط  در ایــن روزهــای پســاکرونایی - چه قــدر ب
بایــد ایــن را بگویــم- شــبیه بــه همــان بســتنی لیــس 

زدن اســت.
● همــه چیــز دارد عــادی می شــود. مــا شــیرینی 
خامــه ای می خوریــم. آن را کــه نــه می تــوان شســت و 
نــه الــکل زد. لعنتــی خوشــمزه را گــرم هــم نمی تــوان 
ــرد و  ــرو ک ــه اش ف ــت را در خام ــوان انگش ــرد. می ت ک
ــن  ــال همی ــت. اص ــان گذاش ــه ده ــت را ب ــام انگش تم
برمی گــردد.  دارد  بــه دهــان گذاشــتن ها  انگشــت 
ــار  ــک ب ــدارد. ی ــی ن ــه اش فرق ــا بی خام ــه ی ــا خام ب
گذاشــتیم و شــد، بــار دیگــر را هــم می تــوان امتحــان 
ــر در دل  ــان. دیگ ــر و ده ــت دیگ ــت اس ــرد. انگش ک
می گوییــم مراقــب هــم باشــید. بیاییــد بــه ایــن 

هم زیســتی عــادت کنیــم.
● همــه چیــز دارد عــادی می شــود. ایــن را وقتــی دیگــر 
ــودک  ــی مهدک ــه مرب ــردم ک ــاور ک از عمــق وجــودم ب
پیــام داد کــه بــه زودی قــرار اســت مهدهــا بــاز شــوند. 
خبــر دادنــد کــه برویــم و رختخــواب دماونــد را بــرای 
ــد  ــه مه ــن ک ــم. همی ــزل بیاوری ــه من ــو ب شست وش
ــود،  ــده ب ــته نش ــد ورشکس ــه دماون ــاده و کم هزین س
برایــم هــزاران امیــد بــه همــراه داشــت. او قــرار اســت 
ــش  ــه برای ــی ک ــان زندگ ــه هم ــردد. ب ــه زودی برگ ب
ــد  ــن نوی ــه م ــن، ب ــم. ای ــه بودی ــه ریخت ــتر برنام پیش
ــردم.  ــی برگ ــه زندگ ــت ب ــرار اس ــن ق ــه م ــد ک می ده

ــودم.  ــه ب همــان کــه پیشــتر برایــش برنامــه ریخت
■ اما؛ هیچ چیز عادی نمی شود..!

ــه  ــا از چ ــم، دقیق ــرف می زن ــودک ح ــی از مهدک وقت
ــرب  ــن االن دارد مضط ــه همی ــی ک ــم؟ از قلب می گوی
ــا دارم تنبیهــش  ــم؟ آی ــه او را بازگردان می شــود؟ چگون
بی مســوولیت  می توانــم  چه قــدر  مــن  می کنــم؟ 
باشــم کــه فرزنــدی کوچــک را بــه محیطــی بفرســتم 
ــد  ــم می خواه ــن دل ــه م ــور ک ــت آن ط ــرار اس ــه ق ک
دســت هایش را نشــورند؟ آیــا خاله هــای رنگارنــگ 
آن جــا قبــل از غــذادادن بــه او دســت ها را الــکل 
می زننــد؟ قبــال هــم بــه ایــن چیزهــا فکــر می کــردم؟ 
یــادم نمی آیــد. از وقتــی خالــه مهــد زنــگ زد کــه بیــا 
و تشــک را ببــر، یــاد توالــت آن جــا افتــاده ام. یــک بــار 
کــه دیگــر تــوان رســاندن خــود بــه منــزل را نداشــتم، 
ــه  ــی ب ــا حت ــن روزه ــا همی ــردم. ت ــتفاده ک از آن اس
ــود.  همســرم هــم نگفتــم کــه عجــب جــای کثیفــی ب
قضیــه را بــا خــودم حــل کــرده بــودم. می گــذرد دیگــر. 
ــا االن  ــردی؟ ام ــا کارت را می ک ــودت کج ــو خ ــر ت مگ
ــم.  ــک کن ــویی را چ ــد آن دستش ــن بای ــم. م نمی توان

ــد ذره ای آلودگــی داشــته باشــد. نبای
■ هیــچ چیــز عــادی نمی شــود. ایــن را مایــع ضدعفونی  

شــدن هایمان  جمــع  هــم  دور  در  دســت  کننــده 
می گویــد. لحظــه ای کــه بــا هــم نشســته ایم، می گوییــم 
و گاهــی هــم می خندیــم، و هــر از گاهــی آن ژل را روی 
ــش  ــه همــه جای ــت ب ــا دق ــم و ب دســت فشــار می دهی
می مالیــم. نمی توانــم تصــور کنــم کــه روز دیگــری 
وجــود دارد و مــادر گنجــه حداقــل یــک ژل ضدعفونــی 

ــته ایم. ــار نگذاش ــده کن کنن
ــت.  ــده اس ــره ش ــی روزم ــی از زندگ ــم بخش ــن ه ای
ــرار از  ــرای ف ــا ب ــتیم ت ــه را بس ــاک زلزل ــه س روزی ک
خطــر احتمالــی آمــاده باشــم، یــادم اســت یــک ژل را 
ــوی  ــار کنســروها و پت ــتیم. کن ــه گذاش ــاک زلزل در س
ــن هــا دیگــر از مــا  ــون هــم گذاشــتیم. ای نجــات. صاب

جــدا نمی شــود.
■ هیــچ چیــز عــادی نمی شــود. بــا هــم ســر یــک میــز 

ــترکی  ــین مش ــوار ماش ــم س ــا ه ــم. ب ــذا می خوری غ
ــرک  ــهر را ت ــک روزه ش ــتی ی ــرای گش ــویم و ب می ش
ــم و در  ــاز می کنی ــی ب ــم خوراک ــرای ه ــم. ب می کنی
کنــار هــم می خوریــم. از پاکــت ســیگار مشــترک 
ــی  ــالم و خداحافظ ــع س ــا موق ــم. ام ــتفاده می کنی اس
ــم  ــه می دانی ــی ک ــز زمان ــتیم. ج ــم دور می ایس از ه
ــرار  ــی برق ــا هــم تمــاس بدن ــم خطــا می کنیــم، ب داری
نمی کنیــم. مشــت های گــره کــرده کــه بــه هــم 
ــه اجتماعــی می شــود.  می خــورد، نهایــت حــذف فاصل
جــرات  هم زمــان  و  می خندیــم  هــم  خودمــان 

ــم. ــتری نداری بیش
■ هیــچ چیــز عــادی نمی شــود. پنیــر پیتــزا از زندگــی 

مــا نخواهــد رفــت. و ســایر پنیرهــای جذابــی کــه ایــن 
ــم. چیپــس  ــه کردی ــا آن اضاف ــم و وزن ب مــدت خوردی
هــم همــدم دائمــی شــده اســت. ترکیــب ایــن دو را کــه 
ــت  ــان گذاش ــقانه در ده ــوان آن را عاش ــم. می ت نگوی
تــا آب شــود. اگــر روی همبرگــر خانگــی هــم دو الیــه 
از همــان پنیــر بگذاریــم و قارچ هــای سرخ شــده در 
روغــن را بــه آن اضافــه کنیــم و انــواع ســس را رویــش 
بریزیــم، احســاس پادشــاهی را داریــم کــه دارد بــر همه 

ــد. ــت می کن ــان حکوم ــود در جه ــای موج خوراکی ه
■ هــر طــور فکــر می کنــم، بیــن ایــن عــادی شــدن -- 

ــازی  ــه در ب ــی ک ــل توپ ــی روم. مث ــم و م نشــدن می آی
ــا  ــود. ی ــاپ می ش ــر پرت ــه آن س ــر ب ــن س ــط از ای وس
ــد  ــورد و بلن ــز می خ ــه روی می ــگ ک ــوپ پینگ پن ت
می شــود. ســمت دیگــر مــی رود و بــاز بــا ضربــه ای روی 
ــر. راه  ــرف دیگ ــه ط ــرف ب ــک ط ــورد. از ی ــز می خ می
فــراری هــم نــدارد. فــرار برابــر کــم شــدن امتیاز اســت. 
ــه  ــم. ضرب ــت ده ــازی را از دس ــم امتی ــن نمی خواه م
می خــورم. از ایــن ســمت بــه آن ســمت مــی روم. 
بــازی بیــن عــادی شــدن-- نشــدن بازنده هایــش کــم 
نیســت. مــن بایــد کــه برنــده باشــم. بایــد بــا هــردوی 
آن هــا صلــح کنــم. ایــن روزهــا کاری جــز بــازی بیــن 

ایــن؛ "هــر دو برنــده" نــدارم!

واگویه های کرونایی مسافران به هتل نیامدند
ایسـنا - جمشیدسـلطان مـرادی رییـس جامعـه 
هتلداران اسـتان مازنـدران گفت: وضعیت سـفر به این 
اسـتان در تعطیـالت عیـد فطـر لجـام گسـیخته تـر از 
تعطیـالت نـوروز بـود. وی افـزود: کنتـرل و نظارتی در 
سـفرها نبـود، همـه چیـز بـه شـعار ختم شـده اسـت. 
جمعیـت در سـواحل مـوج مـی زد، حتـی همیـن حاال 
کـه تعطیـالت عیـد فطـر تمام شـده اسـت. مـردم در 
سـاحل و جنـگل چـادر زده انـد، در حالـی کـه وزیـر 
میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی اعـالم 
کـرده بـود برپـا کـردن چـادر مسـافرتی ممنوع اسـت. 
فقـط ۲۰ درصـد جمعیتی که بـه مازندران سـفر کرده 
بودنـد، در هتل ها اقامت داشـتند. بیشـتر مـردم ویال و 

خانـه شـخصی اجـاره کردند.

هـزار  حـدود ۱۲۰  اسـتان  ایـن  در  اظهارداشـت:  وی 
خانـه و ویـالی شـخصی اجـاره ای شناسـایی شـده که 
فقـط ۱۲۰۰ خانـه مجـوز رسـمی دارد و با عنـوان خانه 
مسـافر فعالیـت می کنـد، با وجـود وعده هایی کـه برای 
تعطیلـی آن هـا در دوران کرونـا داده شـد، امـا همه این 
اقامتگاه هـا بـاز بودنـد و مسـافر هـم میگرفتنـد. درایـن 
تعطیـالت حتـی اقامتگاه هـای دولتـی هـم بـاز بودنـد، 
درحالی که سـتاد کرونا دسـتور تعطیلی ایـن اقامتگاه ها 

را داده بـود تـا از صنعـت هتلـداری حمایت شـود.
سـلطان مـرادی ادامـه داد: تعـداد کیوسـک ها و تابلـو 
بـه دسـت های ویالهـا و خانه هـای اجـاره ای بـا وجـود 
کرونـا، در ایـن تعطیـالت خیلـی بـه چشـم مـی آمد، 
نـه تنهـا آن هـا را جمـع نکرده انـد کـه وضعیـت لجـام 
گسـیخته تـری هـم به نسـبت نـوروز پیـدا کـرده اند. 
هیـچ نظارتـی روی ایـن خانـه هـا وجـود نـدارد، انگار 
نمی خواهنـد کنتـرل کننـد و یـا مانـع کار خانـه های 
شـخصی شـوند، مهم هم نیسـت این خانه هـا پروتکل 

را رعایـت مـی کننـد یـا نمـی کنند.
وی اضافـه کـرد: کنـار دریـا کمپ هـا برقـرار بودنـد، از 
مـردم ۲۰ هـزار تومـان می گرفتنـد و اجـازه برپا کردن 
چـادر مسـافرتی را می دادنـد. بـه آن حرف هایـی هـم 
کـه درباره ممنوعیت برپایی چادر مسـافرتی زده شـده 

بـود، عمـل نکردند.
گفـت:  نیـز  هتل هـا  روی  نظـارت  شـکل  دربـاره  او 
نماینده هـای اداره اماکـن )نیـروی انتظامی(، بهداشـت 
کـد  و  داشـتند  نظـارت  هتل هـا  روی  گردشـگری  و 
سـعی  هتل هـا  اسـت،  شـده  نصـب  هـم  بهداشـتی 
می کننـد، پروتکل هـا را رعایـت کننـد امـا مسـافری 

نیسـت کـه خدمـات بدهنـد.
رییـس جامعـه هتلـداران مازنـدران معتقد اسـت علت 
گرایـش بیشـتر مـردم به ویالهـا و خانه های شـخصی 
بـه خاطـر حمایت هایـی اسـت کـه مسـؤوالن از ایـن 

اماکـن می کننـد تـا ایـن خانـه هـا بـاز بمانند.
او اضافـه کـرد: این درحالی که با شـیوع ویـروس کرونا 
بالفاصلـه هتل هـا را دسـت کـم در اسـتان مازنـدران 
تعطیـل کردنـد و مامـوران اداره اماکـن مدام سرکشـی 
مـی کردنـد و مراقـب بودنـد هتلـی بـاز نشـود، امـا 
حـاال مسـووالن اظهار مـی کننـد هتل ها هرگز بسـته 
نبودنـد، مـا در مازنـدران سـه مـاه بسـته بودیـم حتی 
زمانـی که دسـتور بازگشـایی هتل هـا داده شـد، ما باز 
هـم منتظر دسـتور اسـتاندار بودیم. حاال هـم که اعالم 
کـرده اند رسـتوران، تـاالر و اسـتخر هتل هـا می توانند 
بازگشـایی شـوند بـاز هـم اسـتانداری مازنـدران ابـالغ 

اسـت. نکرده 
سـلطان مـرادی از نحـوه حمایـت از هتل هـا در دوران 
کرونـا هـم انتقـاد کـرد و گفـت: نـه تنها از تسـهیالت 
وعـده داده شـده فعـال خبـری نیسـت کـه امهـال آب، 
بـرق و گاز هـم طبـق آنچـه وعـده داده  بودنـد رعایت 
نشـد. در مازنـدران اداره بـرق و گاز بـه هتل هـا اخطـار 

قطـع بـرق دادند.

تکه ای از من 
تکه ای از زمین

مریم سادات موسوی
بخش هفتم


