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نخستین گفت و گوی اقتصادی دولت و 
مجلس یازدهم؛

ذخایر ارزی بانک مرکزی 
در حد کفایت و خوب است

رییـس بانـک مرکـزی بـا بیان ایـن کـه تدابیـری را به 
کار گرفتیـم کـه نـرخ ارز را کنتـرل کنیم، گفت: مشـکل 
ارزی نداریـم و ذخایـر ارزی بانـک مرکـزی در حد کفایت 

و بسـیار خوب اسـت.
»عبدالناصـر همتـی« بـا حضور در صحن مجلس شـورای 
کالن  شـاخص های  بررسـی  منظـور  بـه  کـه  اسـالمی 
کـه  تحریم هایـی  اظهارداشـت:  شـد،  برگـزار  اقتصـادی 
در دو سـال گذشـته بـه کشـور تحمیـل شـد بی سـابقه و 
هوشـمندانه بـود. دولـت آمریـکا از همـه ابزارها اسـتفاده 
کـرد تـا مـا را از درآمدهـای بین المللـی محروم کنـد، آن 
ها تمـام منافـذ بانکـی را قطـع و فعالیت هـای صادراتی را 

کردند. مختـل 
وی افـزود: همـه آن هـا در چارچوب هدفی بـود که به آن 
نرسـیدند و هدف آن ها فروپاشـی اقتصادی کشـور بود تا 
بـه چهلمیـن سـال انقـالب نرسـد. در حـال حاضـر ما در 
موقعیتـی قـرار داریـم کـه هم دسـت برتـر را در منطقه و 
جهـان داریـم و هـم دولـت آمریـکا گرفتـار آنچه بـرای ما 

پیش بینـی کـرده بود، شـد.
ــه دنبــال  ــا بیــان ایــن کــه ب رییــس بانــک مرکــزی ب
بحــث سیاســی نیســت، گفــت: امــا شــاخص ها و 
فعالیت هــای اقتصــادی، جــدا از رونــد سیاســی و 

نیســت. بین المللــی  فشــارهای 
ــوش  ــیاری در خ ــال ۹۷ بس ــت: در س ــار داش وی اظه
بینانه تریــن صــورت فکــر می کردنــد کــه بــا ابــر 
ــد،  ــم ش ــه رو خواهی ــی ارز روب ــای نجوم ــورم و نرخ ه ت
ــالب،  ــم انق ــر معظ ــر رهب ــا تدبی ــبختانه ب ــا خوش ام
ــه  ایســتادگی مــردم و تدابیــر مســوولین، نتوانســتند ب

ــند. ــود برس ــدف خ ه
همتـی ادامـه داد: بنابرایـن، وقتـی راجـع  بـه شـاخص ها 
چـه  کـه  کنیـم  توجـه  اسـت  الزم  می کنیـم  صحبـت 
می توانسـت باشـد اما نشـد و به چه چیزی باید برسـیم و 

هـر دوی ایـن هـا را بایـد در ظـرف خـود ببینیـم.

بحـث وجـود و وقـوع فسـاد در ورزش کشـور و علی الخصـوص 
فوتبـال یـک مبحـث نوظهـور! نیسـت فقـط هـراز گاهی بـا عنوان 
یـک مورد جدیـد یا تازه سـازی مـورد قدیم، چندصباحـی جامعه و 
بـه ویـژه دسـت اندرکاران و هـواداران را بـه خود مشـغول می سـازد 
کـه در ایـن مورداخیرابحـث داغی پیرامـون مواد و محتـوای قرارداد 
بـا سـرمربی اسـبق تیـم ملی شـیوع پیـدا کرده و مـورد توجـه قرار 

گرفته اسـت.
البتـه ذکـر این نکته الزم اسـت که فسـاد معنا و دامنه ای وسـیع تر 
از مـوارد مالـی که مرسـوما بـه آن اختالس یـا رشـوه و از این قبیل 
گفتـه می شـود، دارد و می توانـد حتـی بـه ناتوانـی در مدیریت یک 
مـورد یـا مسـاله اطالق شـود. بـه همین علت بحـث اصلـی در این 
جـادر پِی شـکافتن شـقوق این فسـاد نیسـت بلکـه آن چـه نظر را 
جلـب می کنـد آن هسـت کـه چرا کسـانی کـه مدعی وجود فسـاد 
در ورزش و بـه ویـژه فوتبـال هسـتند مـدارک و اسـناد الزم را در 
اختیـار مراجـع قضایـی نمی گذارنـد و از سـوی دیگر چـرا نهادهای 
مسـوول وسـازمان های ذی اختیارقـدم پیـش نمی گذارنـد تـا بـا 
بررسـی های خـود در این مبحث روشـنگری کنند و مسـاله را برای 
همیشـه حـل کننـد. نکتـه دیگری کـه در ایـن زمینه خوب اسـت 
مـورد عنایـت قرارگیـرد آن هسـت کـه اصـوال راه های وقوع فسـاد 
حتـی االمـکان بسـته شـود. و این مهـم بـه لوازماتی نیازمند اسـت 
کـه دنیـای امروز به راحتی در دسـترس قرارداده اسـت و آن نظارت 

عمومـی از طریـق رسـانه های گروهی اسـت.
در شـرایطی کـه هنوز این تفکـر قوت دارد که گماردن افراد سـالم به 
تنهایـی بـرای جلوگیری از فسـادکافی اسـت، یا در حالـی که بعضی 
افشـاگری ها در حالـی کـه مسـتند بـه اسـناد متقـن هـم هسـتند، 
خالف قانون تلقی می شـود، طبیعی هسـت که جریان سـیال فسـاد 
پایـان نخواهـد یافـت زیرا همیـن میزان کشـف فسـاد در بخش های 
مختلـف تاکنـون اثبـات نکـرده اسـت کـه از روز نخسـت آگاهانـه 
اشـخاص فاسـد به کار گماشـته شـده اند بلکه انقالبی بـودن و متعهد 
بـودن آن افـراد محرز بوده و این زمان، قـدرت و زندگی در تاریکخانه 
مقام اسـت کـه از فرد متعهد یک خطا کار سـاخته اسـت. دراین باره 
شـاید بتـوان جـرات کـرد و گفت اگر شـرایط جامعه طوری باشـدکه 
افـراد در اتاق هـای شیشـه ای قرارگیرند و رسـانه ها این امـکان را پیدا 
کننـد کـه تصویـر اقدامات و تـالش آن ها را رصـد کرده و بـه آگاهی 
جامعه برسـانند، مسـلما اگـر خدای ناکـرده فرد فاسـد که تخصصی 
دارد در راس هـم باشـد احتمـال خطایـش کاهش می یابد چه برسـد 
بـه کسـانی کـه از سـالمت ذهنـی و رفتـاری برخوردارنـد. ایـن نکته 
اثبـات شـده اسـت فقـط کافی اسـت کـه اول خودمـان را در آن اتاق 

شیشـه  ای قرار دهیم!

صفحه 1

افزایش مشار مبتالیان به کروان
در صورت عدم رعایت اکید فاصله گذاری و دستورات بهداشتی؛

ناگزیر به خانه بر می گردیم!

نخستین گفت و گوی اقتصادی دولت و 
مجلس یازدهم؛

ذخایر ارزی بانک 
مرکزی در حد 
کفایت و خوب 
است

متوسط قیمت 
هر متر آپارتمان 

در تهران
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ســالمــــت بـاشـیــــم

ــی ــم نبات مری

 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده

● حیات موجودات از جمله انسـان به آب اسـت. حجم باالیی 
از بـدن موجـود زنـده ازآب تشـکیل شـده و کمبـود آن مرگ 
قطعـی فـرد را در پـی دارد. و خـوب اسـت بدانید؛ زیـاده روی 
در مصـرف آن نیـز شـخص را در معـرض مرگ قـرار می دهد...

■ اهمیت نوشیدن آب 
 ۱- رطوبـت مـورد نیـاز بـدن را تامین کرده بـه پوت لطافت 

می بخشـد و سبب شـفافیت چشـم ها می شود.
۲- به سلول های بدن حبات می بخشد.

۳- درجه حرارت بدن را تنظیم می کند.
۴- از خشکی مفصل ها جلوگیری کرده آن ها را نرم می کند.

۵- کلیه ها را فعال می کند.
■ عوارض زیاده  روی در نوشیدن آب

طریـق  از  را  نیـازش  مـورد  آب  از  بزرگـی  بخـش  بـدن 
نوشـیدنی ها و غذاهـای مختلف به دسـت مـی آورد، از جمله 
میـوه و سـبزیجات و همین طور غداهای رقیق مانند سـوپ. 
باقـی آب مـورد نیاز بـدن از طریـق واکنش هـای درون بدن 
تأمیـن می شـود، بـه ایـن صـورت کـه مـواد غذایـی در بدن 
هنـگام ترکیب با اکسـیژن مقـداری آب تولیـد می کنند. این 

آب تولیـد شـده آب متابولیک نـام دارد.
اکسـایش مواد غذایی فرایند بسـیار حساسـی در بدن اسـت 

و در صـورت زیاده روی در نوشـیدن آب می تواند حتی منجر 
بـه مـرگ شـود. ایـن خطر بیشـتر از همه بـرای دونـدگان و 
ورزشـکاران رشـته های اسـتقامتی وجود دارد. نوشیدن بیش 
از حد آب برای آن ها به اندازه کم نوشـیدن خطرناک اسـت. 
زیـرا آب زیـاد از حـد می تواند تعـادل نمک در بـدن را برهم 
زنـد. دانشـمندان آمریکایـی در جریـان پژوهشـی متوجـه 
شـده اند کـه رسـیدن حجم زیـاد آب به بـدن می تواند باعث 
"هیپوناترمی" شـود. هیپوناترمی کاهش سـطح یون سـدیم 
در خون اسـت. تهوع، سـردرد، گرفتگی عضـالت و در نهایت 

تشـنج و کمـا از پی آمدهای هیپوناترمی هسـتند.
ایـن دانشـمندان سـه سـال پیـش پانصـد دونـده  ماراتـن را 

مـورد بررسـی قـرار دادند.
ورزشـکاران  بـدن  در  موجـود  میـزان سـدیم  دانشـمندان 
داوطلـب در جریـان ایـن پژوهـش را پـس از دویـدن انـدازه 
گرفتنـد. آن  هـا هـم چنین به مقایسـه وزن دونـدگان قبل و 

بعـد از فعالیـت بدنـی پرداختند.
هـر قـدر کـه ایـن داوطلبـان در حیـن دویـدن آب بیشـتر 
کاهـش  بیشـتر  خونشـان  سـدیم  میـزان  می نوشـیدند، 
نمـک  تعـادل  در  اختـالل  از  جلوگیـری  بـرای  می یافـت. 
موجـود در خـون توصیـه می شـود کـه ورزشـکاران قبـل و 

بعـد از فعالیـت بدنـی خـود را وزن کنند. اگر وزنشـان بعد از 
ورزش بیشـتر از قبل باشـد، نشـان می دهد کـه آن ها هنگام 

فعالیـت بدنـی بیـش از انـدازه آب نوشـیده اند.
■ میزان آب مورد نیاز بدن در روز

امـا نمی تـوان بـرای تمـام افـراد حجـم آب یکسـانی را برای 
آشـامیدن تجویـز کـرد. زیرا میـزان نوشـیدن آب می تواند با 
توجـه بـه فیزیک بدنـی و میل افـراد متفاوت باشـد. به طور 
مثـال مـردان روزانـه نسـبت به زنان بـه مقدار بیشـتری آب 
احتیـاج دارنـد. همیـن طـور فـرد مضطـرب سـریع تر از فرد 

آرام تشـنه می شـود.
در عیـن حـال عـادات غذایی نیز نقش مهمـی ایفا می کنند. 
افـرادی کـه بـه خـوردن میـوه و سـبزیجات گرایـش دارنـد 
کمتـر نیـاز بـه مایعـات دارنـد تـا افـرادی که بیشـتر نـان و 

گوشـت مصـرف می کنند.
■ عوارض کم نوشیدن آب 

خسـتگی و کـم تحرکـی، یبوسـت، سـنگ کلیـه، خشـکی 
چشـم، دهـان و پوسـت، از دسـت دادن تعـادل، از دسـت 

رفتـن توانایـی تنظیـم درجـه حـرارت بـدن.

آب بنوشید ولی افراط نکنید

ایمن ماندن در تابستان 
کرونایی

چندیـن مـاه از شـیوع ویـروس کرونـا می گـذرد. 
بیمارسـتان هایی کـه کم کـم پـر از مراجعـان مبتـال به 
کرونـا شـد و سیسـتم های بیمارسـتانی کـه شـبانه روز 
درگیـر شـدند, سـواالت زیـادی بـرای همـه مـا بوجود 
آمـد. ویـروس چگونـه گسـترش پیـدا می کنـد؟ چـه 

چیـزی موجـب بیمـار شـدن افـراد می شـود؟
هنـوز هم پاسـخ بـه ایـن سـواالت در جریان اسـت اما 
سـرنخ های زیـادی در این رابطـه به وجود آمده اسـت.

 افـراد در قرنطینـه کم کم خسـته شـده اند و بسـیاری 
از آن هـا بـه جریـان زندگـی روزمـره بازگشـته اند. اما 
تابسـتان در راه اسـت و همـه مـا از تفریحاتـی که در 

دل تابسـتان جـا خـوش کرده انـد، خبـر داریم. 
تفریحاتـی ماننـد اسـتخر رفتـن و خوش گذرانـی در 

کنـار دوسـتان! چـه بایـد کرد؟
تـارا کـرک سـل، اسـتاد و محقـق ارتبـاط ریسـک در 
مرکـز بهداشـت جان هاپکینـز در این رابطـه می گوید:  
» برخـی از مـردم هنـوز در وحشـت هسـتند و برخـی 
دیگـر کامال شـرایط را برای خودشـان شـفاف کرده اند. 
مـا بـه یک دیـد میانی نیـاز داریـم«. درسـت همانطور 
کـه تـارا کرک سـل می گوید تابسـتان پیش رو بسـیار 
پیچیـده اسـت. مـردم بایـد همچنـان در مالءعـام بـه 
دیگـران احتـرام بگذارنـد و ماسـک بگذارنـد. پـس از 
اقدامـات احتیاطـی اولیـه، آن وقت می توانیـم در مورد 

فراغـت و انـواع کارهـا صحبـت کنیم.
مسـتندات انتقـال کرونـا در فضـای بـاز بسـیار نـادر 
اسـت. آن هایـی هـم که اسـتناد می شـود، دو دوسـت 
بـا تعامـل طوالنـی و نزدیـک بوده انـد. در بسـیاری از 
کشـورها بـا عطسـه عابـران یـا پیاده روهـای آلـوده، 
کسـی بـه کرونـا آلـوده نشـده اسـت. امـا در مـورد 
ورزشـی، خدمـات مذهبـی، جشـن های  کالس هـای 
سـالمندان،  خانـه  جنـازه،  تشـییع  مراسـم  تولـد، 
همایش هـا، رسـتوران ها، کافه هـا و زندان هـا این طور 
نیسـت.هم چنیـن در جاهایی که کمبـود تهویه اتفاق 
می افتـد. تهویـه مناسـب، کـم شـدن زمـان تعامـل با 
افـراد و کاهـش تعـداد افـراد حاضر بدون شـک خطر 
را کاهـش می دهـد و هرکـدام از ایـن عوامـل بهتـر از 
هیـچ اسـت امـا ریسـک همچنـان در این شـرایط نیز 

وجـود دارد.
بـه نظر می رسـد کـه ما با یـک بحران طوالنـی همه گیر 
روبـه رو هسـتیم و حتـی دقیقـا نمی دانیـم چـه چیزی 
بـرای سـالم نگاهداشـتن مردم مفید اسـت. هـم چنین 
بـه نظـر می رسـد مـردم نمی تواننـد بـرای همیشـه در 
خانه هـای خـود بماننـد و زندگـی در اواسـط بحـران 
کاری اسـت کـه مـدام بایـد بـا تمرکـز روی ریسـک ها 

شـود. همراه 

 :D ماسـک صـورت، ضدآفتـاب و مصـرف ویتامیـن ◄

قبـل از بیـرون رفتـن از خانـه، ماسـک بزنید.
◄ سـعی کنیـد در سـاعت هایی بـه پـارک برویـد کـه 

اوج تـردد نباشـد و بـا افـراد کم تـری روبـه رو شـوید. 
شـما بایـد فاصله گـذاری اجتماعـی را تمریـن کنیـد.

مسـیر  در  و  در طبیعـت  دوچرخـه سـواری  بـرای   ◄
جاده هـا نیـازی به  زدن  ماسـک  ندارید امـا در مکان های 

پرتـردد بایـد از ماسـک اسـتفاده کنید.
◄ ورزش در فضـای بـاز: وقتی صحبت از ورزش اسـت 

فاصله گـذاری بسـیار مهـم اسـت، حتـی در فضاهـای 
بـاز. اگـر در پـارک می دویـد، از افـراد اطـراف خـود 
فاصلـه بگیریـد تـا ذرات معلـق تنفسـی آن هـا بـرای 

شـما مشـکلی ایجـاد نکند.
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دو کلمـــه حـــرف ورزشـــی

بهبودی سـیاوش  نگرانی های مشابه برای ورزش ایران
]کدام درست می گویند؟ مسووالن امروز یادست اندرکاران دیروز![

 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده

پایان دوره بیرو در پرسپولیس
علیرضـا بیرانونـد، گلـر ملی پـوش پرسـپولیس کـه 
چنـدی پیـش طی قـراردادی به باشـگاه آنتـروپ بلژیک 
پیوسـته بود، به درخواسـت این باشـگاه ایران را به مقصد 
بلژیـک تـرک می کند تا در تسـت های پزشـکی باشـگاه 
شـرکت کنـد و ایـن سـفر بـه احتمـال زیـاد بازگشـتی 
نخواهـد داشـت چـرا کـه بیـرو قـرار اسـت پـس از آن و 
بعـد از سـپری کـردن دوران قرنطینـه بـه تمرینـات تیم 

جدیـدش اضافه شـود.
بدیـن ترتیب دوران حضور بیرو در پرسـپولیس به پایان 
خـودش رسـیده و ایـن گلـر ملی پـوش پـس از حـدود 
۴فصـل حضـور در این تیم و کسـب عناوین مختلف، به 

کارش در جمـع سرخپوشـان پایان داد.
ادامـه  بـه ذکـر اسـت کـه در صـورت برگـزاری  الزم 
رقابت هـای لیـگ برتـر، پرسـپولیس گلـر شـماره یـک 
خـود را بـه همـراه نخواهد داشـت و بوژیدار رادوشـوویچ 
کـروات بایـد جای او را در ترکیـب اصلی قرمزها پر کند.
پرسـپولیس۹ دیـدار دیگـر در فصـل نوزدهـم در پیـش 
دارد و بـا وجـود فاصلـه امتیـازی زیـاد نسـبت به سـایر 
رقبـا در آسـتانه کسـب چهارمیـن قهرمانـی پیاپـی در 

لیـگ برتر اسـت.

همه چیز رابطه  ای است
فـارس -- داودخوش منظرداور بین المللی کشـتی 
کشـورمان با اشـاره به ایـن که داور بین المللـی و درجه 
یـک کشـتی هسـتم و در رقابت های بیـن المللی زیادی 
قضـاوت کرده ام، اظهار داشـت: 8 سـال اسـت که دنبال 
کار هسـتم و بـا وجـود این کـه نامه فرمانـدار هم مبنی 
بـر بـه کارگیـری ام وجـود دارد، اما هیـچ ارگانی توجهی 
نمی کنـد. هرجـا کـه مرا می بیننـد می گویند تـو افتخار 
شـهر ری هسـتی، امـا موقعی کـه درخواسـت کار دارم، 

اهمیتـی نمی دهند.

وی ادامـه داد: فرمانـدار شـهر ری نامـه ای را به شـورای 
شـهر باقرشـهر نوشـته بـود که مرا جـذب کننـد، اما آن 
هـا مخالفـت کردنـد و جـواب توهیـن آمیـزی بـه مـن 
دادند و گفتند هرکسـی را بخواهند اسـتخدام می کنند.

داور کشـتی کشـورمان در مورد این که آیا با فدراسـیون 
هـم صحبـت کرده ایـد یـا خیـر، گفت: بـا علیرضـا دبیر 
صحبـت کـردم و او گفت نیروی مـازاد داریم، اما هرکجا 
کـه باشـد، نامـه می زنـم. متاسـفانه رابطه جـای ضابطه 

را گرفتـه و هرجـا کـه رابطه باشـد کارتـان راه می افتد.
خـوش منظر عنوان کـرد: در رقابت هـای جوانان جهان، 
پیشکسـوتان جهان، قهرمانی اروپـا و رقابت های دیگری 
قضاوت کردم و مدرک کارشناسـی ارشـد ورزشـی دارم، 
امـا هیـچ کجـا بـه فراخـور مـدرک و توانایی هایـی کـه 

دارم، کار نمی دهنـد.
وی در مـورد ایـن کـه چـرا مربیگری کشـتی نمی کند، 
گفـت: کشـتی هـم پولـی نـدارد. بـرای مربیگری شـما 
۳00، ۴00 تومان در ماه بیشـتر درآمد نخواهید داشـت. 
آیـا بـا این مبلـغ می توان زندگـی کرد؟ نمی دانم شـاید 
اگـر در ایام انتخابات برای مسـووالن شـهر تبلیغات می 
کـردم، االن وضـع بـه شـکل دیگری بـود، اما مـن اصال 

دوسـت نـدارم از ایـن کارها انجـام دهم.

● در هفتـه ای کـه گذشـت -- در کنـار اخبـار مربـوط بـه 
رشـته های ورزشـی گوناگـون، حاشـیه های ورزش پرطرفـدار 

فوتبـال فضـای بیشـتری را بـه خـود اختصـاص داده بـود!
• لیـگ برتـر بـا ایـن کـه علـی الظاهـر تکلیفـش روش شـده و 
تمایـل بـه برگـزاری اش آشـکارتر، لیـک همچنـان مـورد بحث 

دسـت انـدرکاران اسـت کـه ؛"بشـود" یا "نشـود".
• داسـتان حاشـیه های فوتبـال بـا تعییـن تکلیـف لیـگ برتـر 
تمـام نمی شـود. در رسـانه ها بـازار افشـاگری دربـاره قـرارداد با 
ویلموتـس سـرمربی بلژیکـی نـاکام تیم ملـی داغ اسـت. با این 
حـال هفتـه گذشـته از حادثـه جنجالـی دیگـر تهـی نیسـت. 
سـخنان محمد علی دادکان یکی از رییسـان سـابق فدراسـیون 
 -- ورزشـی  گوناگـون  موضوعـات  دربـاره  فوتبـال کشـورمان 
فوتبالـی، بـه انـدازه کافی تحریک کننـده بوده اسـت که صدای 
وزارت ورزش و کمیتـه المپیـک را درآورده و هـر یـک جوابیـه 
نسـبتا خشـنی بـه گفته هـای او داده انـد. دادکان در پاسـخ بـه 
اعتـراض آن ها گفتگویی با رادیو ایران داشـته که در رسـانه های 
دیگـر نیـز بازتـاب یافته اسـت این گفتگـو را با هم مـرور کنیم.

■ شـما یـک عمـر در زمیـن 
هسـتید حریـف 

فوتبـال  فدراسـیون  سـابق  رئیـس 
بـا انتقـاد از وزیـر ورزش و رئیـس 
کمیتـه المپیـک از آن ها بـه عنوان 
کسـانی یـاد کرد که به ضـرر ورزش 
کار می کننـد و گفـت: سـلطانی فـر 

و صالحـی امیـری گوشـه رینگ بوده و دنبال شـریک هسـتند.
محمـد دادکان در واکنـش به انتشـار بیانیه کمیته ملی المپیک 
در پـی صحبـت هایـش طـی روزهای گذشـته و تعلیـق ورزش 
ایـران گفـت: هیـچ وقـت حرفی را بـدون سـند نـزده ام. تالش 
کـرده ام صادقانـه بـا مردم صحبـت کنم. دو سـاعت پیش تمام 
مـدارک داخلـی و خارجـی را برای بچه های شـما فرسـتاده ام. 
ببینیـد؛ آقـای بـاخ )رئیس کمیته بیـن المللی المپیـک( درباره 

ورزش مـا چه گفته اسـت.
▪ باخ نوشته است ایران را محروم نمی کنیم

وی در واکنـش بـه ایـن کـه ایـن اسـناد بیشـتر جنبـه بیانیه و 
مقاله داشـته اسـت، به قرائت نامه باخ مشـغول شـد و به نقل از 
بـاخ گفـت: "ایران قـول داده اسـت که در تبعیض هـای خودش 
نسـبت به منشـور المپیـک وقفه ایجـاد کند". این نوشـته آقای 
بـاخ اسـت. در ادامـه ایـن نامـه آمـده اسـت "مـا دیگر ایـران را 
محـروم نمی کنیـم چـون ایـن کشـور نامه ای رسـمی نوشـته و 

گفتـه اسـت از تبعیض هـای سیاسـی اجتنـاب می کنیم."
▪ من دروغگو هستم یا کمیته المپیک؟

رئیس پیشین فدراسیون فوتبال که با رادیو ایران گفتگو می کرد، 
درباره این که از سوی کمیته المپیک متهم به دروغگویی شده 
بود، خاطرنشان کرد: باخ در نامه خود نوشته است رئیس کمیته 
ملی المپیک و وزیر ورزش ایران هر دو تعهد دادند که مراتب 
منشور المپیک که ایجاد مسابقه بین همه است را رعایت کنند. 
می خواهم بگویم آیا من دروغگو هستم یا مسووالن کمیته ملی 

المپیک و آن رسانه ای که این حرف ها را می زند؟
▪ شما در زمین بیگانه هستید

وی در واکنـش بـه ایـن کـه کمیتـه المپیـک اعـالم کـرده بود 
دادکان در زمیـن بیگانـه و بـه ضـرر ورزش قـدم بـر مـی دارد، 
اظهـار کـرد: ایـن اطالعیـه کمیتـه بین المللـی المپیک اسـت. 
شـما در زمیـن بیگانه بـازی می کنید یا من؟ مـرا تهدید امنیتی 

می کنیـد؟ مـرا از چـه می ترسـانید؟
▪ مگر من به ضرر ورزش کار کرده ام؟

دادکان درباره این که گفته شـده اسـت اقدامات و مصاحبه هایش 
بـه ضـرر ورزش اسـت، تاکیـد کرد: مگر مـن این کار را کـرده ام؟ 
ایـن نامـه ای که بـرای ژانویه ۲0۲0 اسـت یعنی پنج، شـش ماه 

پیش نـه االن.
▪ سلطانی فر و صالحی امیری گوشه رینگ هستند

وی در ادامـه در خصـوص ایـن کـه مهدی محمدنبـی دبیر کل 
فدراسـیون فوتبـال اعـالم کرده در نامـه فیفا به این فدراسـیون 
اشـاره ای بـه تعلیـق نشـده اسـت، گفت: یـک بحث مـا فوتبال 
اسـت و یـک بحث کمیته ملی المپیـک. این نامـه )نامه کمیته 

المپیـک بـه بـاخ( را مگـر مـن نوشـته ام؟ ایـن نامـه را صالحی 
امیـری و سـلطانی فر ارسـال کرده انـد. آن ها االن گوشـه رینگ 
هسـتند و دنبـال یـک شـریک می گردنـد! اگر من ایـن حرف ها 
را می گویـم یعنـی در زمیـن حریـف هسـتم و یا دارم تشـویش 

اذهـان عمومی مـی کنم؟
▪ این ها یک عمر است در زمین حریف بازی می کنند

دادکان سـپس با کنایه گفت: بله در دوران بازیگری ام در زمین 
حریـف هـم بـازی می کـردم! مثـاًل وقتی کـره جنوبـی این جا 
مـی آمـد، مـا هـم به این کشـور مـی رفتیـم و در زمیـن آن ها 
هـم بـازی مـی کردیـم ولـی "اینهـا" یک عمـر اسـت در زمین 

حریـف بازی مـی کنند!
▪ من دین ترس تر از آن ها هستم

 وی در ادامـه دربـاره ایـن کـه کمیتـه المپیک اعالم کـرده نامه 
ای نگرفتـه اسـت، گفـت: من برای شـما این نامـه را خواندم. در 
ایـن نامه نوشـته مسـوول ورزش ایران و کمیتـه المپیک به باخ 
نامـه کتبـی زده انـد. مگر من از خودم در می آورم و بدون سـند 
بـه کسـی تهمـت می زنـم؟ من دیـن ترس تـر از آن ها هسـتم. 

اگـر آن هـا در روز یـک دروغ بگوینـد من نیـم دروغ می گویم!
▪ مگر قرارداد ویلموتس را دیده بودید؟

رئیـس پیشـین فدراسـیون فوتبـال در ادامه مجـدداً در واکنش 
بـه ایـن کـه آیـا نامـه شـما و نامـه ای که کمیتـه المپیـک در 
اختیـار دارد یکـی نیسـت؟ گفـت: این نامـه یکی اسـت. خیلی 
سـاده بگویـم. مگـر شـما تـا حـاال قـرارداد ویلموتـس را دیـده 
بودیـد؟ االن همه چیز رو شـده اسـت. شـنیده بودیـد بگویند 8 
میلیـون فرانـک درآمـد ایـران در جـام جهانی کجا اسـت؟ فیفا 
خـودش نامـه منتشـر کرد. ولی مـا چه می گفتیـم؟ می گفتیم 
8 میلیـون فرانـک طلـب داریـم. اگر مـن این حرف را مـی زدم، 
مـی گفتنـد دادکان در زمین حریف اسـت. االن هـم ویلموتس 
قـراردادش بیـرون آمـد. حـاال ایـن هـا در زمیـن حریـف بودن 
اسـت؛ ایـن که مـی گویم به ورزش کشـور برسـید و اگر رعایت 

نکنیـد تعلیق می شـویم؟
▪ اگـر مـن نفـر آخـر لیسـت ۴۳ نفره بـودم شـما جزو 

۴میلیـون نفر هم نیسـتید!

دادکان دربـاره ایـن کـه کمیتـه المپیک مدعی شـده اسـت نام 
وی در لیسـت ۴۳ نفـره گزینـه هـای وزارت ورزش بـوده و در 
انتهـای ایـن لیسـت قرار داشـته اسـت، یادآور شـد: بنـده گفته 
بـودم از مـن هم دعوت شـد و به عنـوان یکی از گزینـه ها برای 
وزارت ورزش حـرف زدم. حـاال مـن سـووال می کنـم. اگـر مـن 
در لیسـت ۴۳نفـره وزارت ورزش نفـر آخـر بودم، آیـا این آقایان 
جـزو ۴میلیـون نفـر بـرای کمیتـه المپیـک و وزارت هسـتند؟ 
چیزهایـی کـه در دنیـا بـرای انتخـاب یـک مدیر بها مـی دهند 

دانـش، تخصـص، مقبولیت اسـت. آیـا این هـا دارند؟
▪ معیار انتخاب وزیر ورزش مقام اول اجرایی کشور بود

-- »اگـر وزیـر ورزش ایـن ویژگی هـا را ندارنـد پـس بـا کـدام 
معیـار انتخـاب شـده اند؟« 

وی در پاسـخ بـه ایـن سـووال اظهـار کـرد: بـا معیـار مقـام اول 
اجرایـی کشـور. آیـا اگـر آن هـا کار را بلـد بودنـد کار بـه این جا 
می رسـید؟ مـا در سـال ۱۳۹8 نزدیک به ۳0 پناهنده ورزشـی 
داشـتیم. آیـا همـه آدم بـدی بودنـد؟ شـما مدیر ورزش کشـور 
هسـتید. زبـان ورزش کشـور با زبـان اقتصاد یا آمـوزش پرورش 
فـرق مـی کند. کسـی که می آید بایـد زبان ورزش را بلد باشـد.

▪ از هیچکس جز خدا نمی ترسم
رئیس پیشـین فدراسـیون فوتبال تصریح کرد: گفته بودند یک 
هفتـه مهلـت دارم تا اسـنادم را منتشـر کنـم. من واهمـه ای از 
هیچکـس جـز خـدا ندارم. مـن این نامه را به شـما دادم و شـما 

هـم باید منتشـر کنید. شـما مصاحبه آقای هاشـمی طبـا را در 
۲۴ اردیبهشـت یـا عزیـزی در ۲۵ اردیبهشـت ۹۹ را بخوانیـد. 
مصاحبـه آقـای مطهـری را هـم بخوانیـد. همـه دربـاره تعلیـق 

ورزش صحبـت کـرده اند.
▪ کسـی که مثل شـما دنبـال شـهرت، ثـروت و قدرت 

بـود فوتبـال را تعلیق کرد
بخـش دیگـری از صحبت هـای دادکان به آن قسـمت از بیانیه 
کمیتـه المپیـک اختصـاص داشـت کـه وی را مقصـر تعلیـق 
فوتبـال ایـران در زمـان ریاسـتش می دانسـت. رئیس پیشـین 
فدراسـیون فوتبـال در واکنـش بـه ایـن بخـش گفـت: سـووال 
خیلـی خوبـی بـود. من تعلیـق کـردم یا مسـوول وقـت ورزش 
کشـور ؟کـه مثـل شـما، دنبال شـهرت، ثـروت و قدرتـش بود؟ 
ایشـان )محمد علـی آبـادی رئیس وقت سـازمان تربیـت بدنی( 
مـرا کنار گذاشـت. من آلمان بودم. من اسـتعفای رسـمی کردم 

ولـی فیفـا مـی گفت رئیـس قانونـی از نظر مـا دادکان اسـت.
▪ به من نگفتند استعفا بده

دادکان دربـاره ایـن کـه بیـن دو نیمـه بازی ایـران و آنگـوال در 
جـام جهانـی آلمـان حکـم برکنـاری اش صـادر شـد و اگـر آن 
جـا اسـتعفا می کـرد فوتبـال تعلیق نمی شـد، یادآور شـد: من 
رئیس فدراسـیون هسـتم و چرا باید قبل از نامه اسـتعفا بدهم؟ 
بـه قـرآن قسـم قبـل از آن هم به من نگفتند اسـتعفا بـده. بین 
دو نیمـه متوجـه شـدم برکنار شـده ام. فیفا هـم از من حمایت 
کـرد و گفـت رئیـس قانونـی دادکان اسـت. به ایران برگشـتم و 
اسـتعفا دادم. فوتبـال مـا ۱۲ روز تعلیق و سـپس کمیته انتقالی 

تشـکیل شد.
▪ به امیر قطر وابستگی پیدا کردند تا از تعلیق خارج شویم

وی هـم چنیـن در خصـوص ایـن کـه چـرا اساسـنامه وقـت 
فدراسـیون را تغییـر نـداد تـا رئیس سـازمان تربیـت بدنی حق 
تغییـر رئیـس فدراسـیون را نداشـته باشـد، گفـت: ایـن بند در 
اساسـنامه وجـود نداشـت و آقای مهرعلیـزاده می خواسـت آن 
را اضافـه کنـد. رئیـس سـازمان تربیـت بدنی حـق تغییر رئیس 
فدراسـیون را نـدارد. آیـا مـن بایـد خـالف کار کنـم؟ بعد تعهد 
دادنـد و بـه امیـر قطر وابسـتگی پیدا کردنـد تا کمیتـه انتقالی 
تشـکیل شـد. حـق نداشـتند مـرا برکنار کننـد. در این هشـت 
سـال ۱0 بـار خواسـتند رئیـس فدراسـیون را برکنار کننـد؛ آیا 
توانسـتند؟ مقـررات فوتبـال بـا بدمینتـون یکـی نیسـت. فیفـا 

مقـررات خـاص خـودش را دارد.
▪ جودو، کشتی و فوتبال روی مرز است

رئیـس پیشـین فدراسـیون فوتبـال افـزود: االن چه کسـی می 
خواهـد ورزش و فوتبـال را تعلیق کند؟ فوتبال، کشـتی و جودو 
در مرز هسـتند. چرا دوسـت دارند مرا تهدیـد کنند؟ به پیغمبر 

اگر بتوانیـد کاری کنید!
▪ درخواست از رئیس جمهوری

دادکان ادامـه داد: از رئیـس جمهـور مـی خواهـم ببیند چیزی 
کـه گفتم دروغ اسـت یا خیر. در رسـانه ها پـول خرج می کنند 
تـا کسـی حـرف نزنـد ولـی مـن حرف مـی زنـم چـون مدیون 
مـردم هسـتم. راهی که شـما مـی روید به »ترکسـتان« اسـت.

▪ ورزش در خطر است باید آوانس بدهید
وی گفـت: بازهـم مـی گویـم ورزش مـا در خطر اسـت و شـما 
بایـد آوانس بدهید. حـاال دوباره فردا صبح بگویند من تشـویش 
اذهـان عمومـی می کنم. شـما که قبل از انقالب نمی دانسـتید 
دین و انقالب اسـالمی چیسـت ولی من می دانسـتم و جورش 
را کشـیدم و زنـدان رفتم. آن زمان شـما در کوچـه »الک ُدلک« 
بـازی مـی کردیـد. حـاال شـما بـرای مـن خـط و نشـان مـی 
کشـید کـه آن موقـع نمـی دانسـتید معنویت و دین چیسـت؟ 
مـن بـه عنـوان یـک ورزشـکار ایـن کشـور ایسـتادم و حرفم را 
زدم و صدمـه اش را قبـل از انقـالب دیـدم. تشـویش و امنیـت 
چیسـت که می گویید؟ شـما اگر شـفاف هسـتی در یک برنامه 

تلویزیونـی بگـو چه کسـی بـودی و چطور رشـد کردی!
▪ دعوت به مناظره در تلویزیون

رئیـس پیشـین فدراسـیون فوتبـال گفـت: نوشـته انـد شـما از 
ورزش دور هسـتید و نمـی دانیـد چه خبر اسـت. بیاییـد با هم 
در یـک برنامـه تلویزیونـی صحبت کنیم و ببینیم کـدام یک در 

ورزش هسـتیم. اسـتغفار کننـد و بیاینـد صحبت کنیم.
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بهار سـادات موسوی
گرد آورنده

 ---نیم نگاه ---

مراقبت های الزم در خطر کردِن سفر
]چند نکته مهم برای سفر در دوران شیوع کرونا[

● قبـل از سـفر، وضعیـت ویـروس کرونـا را در مقصـد بررسـی 
کنیـد. موزه هـا و آثـار تاریخـی را فقـط در زمـان خلوتـی و بـا 
ماسـک ببینیـد. اگـر اقامتـگاه مطمئـن پیـدا نکردیـد در چادر 
مسـافرتی بمانیـد و اگـر در جریـان سـفر مشـکوک بـه کرونـا 

شـدید مخفـی کاری نکنیـد.
■ دفتـر مطالعـات آمـوزش گردشـگری نکاتـی را بـا عنـوان 
»آموزش هـای عمومی سـفر در شـرایط کرونا« گـردآوری کرده 
کـه به مسـافران یادآور می شـود اقدامـات الزامـی را انجام دهند 

تـا سـفر امن تـری را در شـرایط حاضـر تجربـه کنند.
◄ چند اقدامی که قبل از سفر باید انجام داد

-- از وضعیت بیماری در مقصد مطمئن شـوید، اطالعات کامل 
را از رسـانه هـای معتبـر دریافـت کنید و به توصیه هـای مرتبِط 
مراجـع ذی صـالح )وزارت بهداشـت، وزارت میـراث فرهنگـی و 

گردشـگری، اسـتانداری ها و...( توجه کنید.
-- از وضعیـت سـالمتی خـود اطمینـان پیـدا کنیـد تـا مجبور 
نشـوید در حیـن سـفر بـه محیط هـای درمانـی کـه احتمـال 
حضـور بیمـاران مبتـال به کرونا و انتقـال ویـروس در آن ها زیاد 

اسـت، مراجعـه کنید.
اگـر بیمـاری زمینـه ای داریـد بـا پزشـک خـود پیـش از سـفر 
مشـورت کنیـد و در حیـن سـفر ارتبـاط خـود را حفـظ کنید.

-- از سـالمت اتومبیـل خـود مطمئـن شـوید تا در حین سـفر 
کمتـر بـه مکانیک مراجعـه کنید.

قبـل از آغـاز سـفر، محیـط داخلـی اتومبیـل، دکمه هـا، فرمان، 
دنـده، گیـره کمربنـد ایمنـی، دسـتگیره هـا و... را بـا اسـپری 
ضدعفونـی کننده سـطوح و یا اسـپری الـکل، ضدعفونی کنید.

ماسـک و  الـکل، ژل ضدعفونـی کننـده دسـت،  اسـپری   --
دسـتکش )التکـس و یـا نایلونـی( به تعـداد الزم برای اسـتفاده 
در طـول سـفر تهیه کنید، شـاید در مسـیر و یا مقصـد، نتوانید 

ایـن اقـالم را پیـدا کنید.
دسـتکش ها و ماسـک های تهیـه شـده را در منـزل و بـا دسـت 
تمیـز در تعـداد کـم و در کیسـه های زیپ کیپ یا کیسـه فریزر 
یا کیسـه تمیز دیگری بسـته بندی کنید. ممکن اسـت در طول 
سـفر ندانسـته، دسـت آلـوده را بـه بسـته بزنیـد. در صورتی که 
بسـته بزرگ به همراه داشـته باشـید، احتمال انتقال آلودگی به 

تمامـی دسـتکش ها و ماسـک ها افزایـش می یابد.
الکل را در یک بسـته بزرگ برای اسـتفاده کلی و در بسـته های 
کوچـک ترجیحـا غیرشـفاف برای هر یـک از اعضای خانـواده یا 

همسـفران تهیه کنید تا همیشـه همراه داشـته باشند.
الـکل را در دمـای مناسـب نگـه داریـد. از ایـن نظـر بسـته 
غیرشـفاف توصیـه می شـود کـه احتمـال اشـتعال آن در اثـر 

جـذب آفتـاب و افزایـش دمـا کاهـش یابـد.
-- شـیوه مناسـب نگهـداری الـکل در اتومبیـل: پشـت شیشـه 
اتومبیـل و یـا جلـوی آفتـاب قـرار نگیـرد، در دمـای مناسـب 
)کمتـر از ۳0درجـه( و ترجیحـا در ظـرف تیـره یـا غیرشـفاف 

نگهـداری شـود.
-- بـرای اسـتفاده از محلـول آب و وایتکـس بـرای ضدعفونـی 
بـه پروتـکل مصـرف آن توجـه شـود، بـه هیـچ وجـه وایتکـس 
را بـا آب گـرم مخلـوط نکنیـد، زیرا عـالوه بر تولید گاز سـمی، 
اثـر ضدعفونـی کنندگـی آن از بیـن مـی رود. به هیـچ وجه آب 
را روی وایتکـس نریزیـد، بلکـه ابتـدا آب سـرد را داخـل بطری 
ریختـه و سـپس وایتکـس را بـه آن اضافـه کنیـد. ایـن محلول 
بـا دیگر شـوینده ها مخلوط نشـود. ظـرف این محلـول را با یک 
عالمـت مشـخص کنید تـا با آب اشـتباه گرفته نشـود. در جای 
نسـبتا خنـک و دور از گرمـا و تابـش نـور خورشـید نگهـداری 
شـود. محلـول را داخـل اتومبیـل بـا شیشـه های بـاال تهیـه و 
اسـتفاده نکنید، زیرا گاز در فضای بسـته تجمع کرده و آسـیب 
ریـوی وارد می کنـد. ایـن محلـول فقـط تا ۲۴ سـاعت خاصیت 
ضدعفونـی دارد. مقـدار محلـول اسـتفاده شـده بایـد بـه حدی 

باشـد کـه سـطح مـورد نظر یـک دقیقـه مرطـوب بماند.
◄ چند توصیه برای رستوران

-- پیـش از سـفر برای کاهـش تعداد دفعات رفتن به رسـتوران 
برنامه ریـزی کنیـد، حتمـا مقـداری غـذای فاسدنشـدنی همراه 

داشـته باشید.
-- رسـتوران ها و مجتمع هـای بیـن راهی معتبـر، دارای  مجوز 
و بهداشـتی را در اینترنت جسـتجو و موارد مناسب را شناسایی 
کنیـد. اگـر بـدون برنامه ریزی غذایی سـفر کنید، ممکن اسـت 
در طـول سـفر مجبـور شـوید از خدمـات مراکـز غیرمجـاز و یا 

غیربهداشتی اسـتفاده کنید.
-- اگـر تمایـل داریـد از خدمـات رسـتوران، کافـی شـاپ و یـا 
سـایر عرضه کننـدگان مواد غذایی اسـتفاده کنیـد، از قبل محل 
مطمئـن را شناسـایی کنیـد، پیـش از سـفارش غـذا، یـک نفر 
وارد رسـتوران شـده، وضعیت بهداشـتی و محافظتـی کارکنان، 

تجهیـزات و فضـای رسـتوران را بررسـی کنید.
-- بهتـر اسـت غذاهـا بـه صـورت وکیوم بسـته بندی شـده و یا 

در ظروف یکبارمصرف سـلولزی )تجزیه پذیر( سـرو شـود. بهتر 
اسـت ظروف سـلولزی یا گیاهی در سـفر همراه باشـد.

پیشـنهاد می شـود غذا، نوشـیدنی و خوارکی خود را داخل فضای 
ماشـین و یـا در فضـای بـاز میـل کنیـد نـه در فضای سربسـته. 
بـرای اطمینـان، زیرانـداز همـراه خـود داشـته باشـید. احتمـال 

انتقـال ویـروس در محیـط بـاز کمتر از فضای بسـته اسـت.
-- اگـر از میـز رسـتوران و کافـی شـاپ اسـتفاده می کنیـد از 
پرسـنل درخواسـت کنیـد در مقابـل چشـمان شـما میـز را 
ضدعفونـی کننـد. )مگـر آن کـه مطمئن باشـید، پیش از شـما 

بـه درسـتی ضدعفونـی شـده اسـت(
-- قبـل از میـل غـذا و یا هر خوراکـی دیگر و بعـد از آن، حتما 
دسـت های خود را بشـویید. شستشـو بـا آب و صابـون به مدت 
حداقـل ۲0 ثانیـه طبـق پروتکل هـای بهداشـتی توصیـه اکیـد 
می شـود. اگـر به آب و صابون دسترسـی نداشـتید، حتمـا از ژل 

ضدعفونـی کننده دسـت یا اسـپری الکل اسـتفاده شـود.
◄ برای اقامت مطمئن چه باید کرد

-- پیـش از سـفر دربـاره مراکـز اقامتـی رسـمی و دارای مجـوز 
از وزارت میـراث فرهنگـی و گردشـگری در مقصد و شـهرهایی 
کـه قصـد اقامت داریـد، در اینترنت جسـتجو کنیـد. این اماکن 
چـون تحت نظارت هسـتند خدمـات به نسـبت مطمئن تری را 

می کنند. ارائـه 
نـکات بهداشـتی و ضدعفونـی در هتل هـا انجام می شـود، با این 
حـال برای اطمینـان خاطر، ملحفه و روبالشـی به تعـداد نفرات 

بـرای اسـتفاده در اماکن اقامتی به همراه داشـته باشـید.
-- اگـر اقامتـگاه رسـمی و دارای مجـوز در دسـترس نبـود و یا 
بـه هـر دلیلـی تمایلی بـه اسـتفاده نداشـتید، اسـتفاده از چادر 
در محیطـی مناسـب و امن ارجحیـت دارد. در غیـر این صورت 
تمـام لـوازم بهداشـتی، شـخصی و سـایر لـوازم و ظـروف مورد 
اسـتفاده خود را به همراه داشـته باشـید )ملحفه، روبالشی، پتو، 
ظـروف و...( و محیـط خانـه  را با اسـتفاده از اسـپری ضدعفونی 

کننـده سـطوح کامال ضدعفونـی کنید.
◄ چند توصیه برای جایگاه سوخت و هنگام خرید

-- تعدادی کیسـه پالسـتیکی کوچـک برای اسـتفاده به عنوان 
کیسـه زبالـه در داخل اتومبیل تهیـه کنید تا بتوانیـد زباله های 
تولیدشـده در داخـل اتومبیـل را سـریعا خارج و به سـطل زباله 
بیندازید. از کیسـه های دائمی زباله اسـتفاده نشـود، سعی کنید 

از کیسـه های کهنـه اسـتفاده کنید تـا کمتر تولید زباله شـود.
-- سـوختگیری را در فواصـل زمانـی زیـاد و به صـورت کامل )با 
حجـم زیـاد( انجـام دهیـد تا کمتـر به جایـگاه سـوخت مراجعه 
کنیـد. پمپ بنزین ها یکی از آلوده ترین اماکن شـناخته شـده اند.

-- اتومبیـل را در هـر بـار اسـتفاده ضدعفونـی کنیـد، سـوییچ 
اتومبیـل، کارت بانکـی، عینـک، کیف پول، کیف زنانه و گوشـی 
از آلوده تریـن وسـایل همـراه شـما هسـتند. ضدعفونـی کـردن 
آن هـا و سـپس دسـت هایتـان را پس از هر بار تماس با سـطوح 

آلـوده، فرامـوش نکنید.
-- بـا آن کـه در سـفر توصیه می شـود با خریـد از جوامع محلی 
سـعی در توزیع درآمد شـود، اما در شـرایط حاضر وزارت میراث 
فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی توصیـه می کنـد مـواد 
غذایـی و یـا تنقـالت را در حجم مناسـبی از مبـدا تهیه کنید و 
در طـول سـفر خریدهـای خـود را به تعـداد کـم و در حجم باال 
انجـام دهید تا سـطح مراجعه به فروشـگاه ها در هنگام سـفر به 

حداقل رسـانده شود.
-- توصیه می شـود تمام خریدها توسـط یک نفر از همسـفران و 
بـا یـک کارت اعتبـاری مجزا انجام شـود، تا احتمـال آلودگی در 
نتیجـه فراموش کـردن ضدعفونی کارت و دسـت ها کاهش یابد.

-- اگر مراکز خرید شـلوغ بود بیرون منتظر بمانید تا فروشـگاه 

خلـوت شـود و سـپس وارد شـوید. در فروشـگاه ها اجنـاس را با 
نـگاه کردن بررسـی کنیـد، نه با لمـس کردن.

-- از خریدهـای فلـه ای، خوراکی هـا و تنقالت اکیـدا خودداری 
کنیـد. مـواد غذایـی و  تنقـالت را بـه صورت بسـته بندی شـده 
خریـداری کـرده و پـس از ضدعفونـی کـردن بسـته بندی بـا 
اسـتفاده از پنبـه یا دسـتمال کاغذی آغشـته به الکل و سـپس 

ضدعفونـی کـردن دسـت هایتان، از آن هـا اسـتفاده کنید.
-- از خریـد یـخ بـاز بـرای اسـتفاده خوراکی -- آشـامیدنی و یا 
تمـاس مسـتقیم بـا مـواد غذایی اکیـدا خـودداری کنیـد. برای 
تهیـه یخ، بطـری آب معدنـی را در فریزر محل اقامـت بگذارید.
-- حتی االمـکان بـرای خریدهـا از وجـه نقـد اسـتفاده نکنیـد، 
کارت بانکی  یـا روش های الکترونیکی دیگر، گزینه های مناسـبی 
برای پرداخت هسـتند. اسـکناس یکی از آلوده ترین اقالم اسـت 

و می توانـد عامـل انتقـال ویروس کرونا باشـد.
-- در صـورت اجبـار بـه اسـتفاده از پـول نقـد، آن را بالفاصلـه 
در کیـف پـول، جیـب، کیـف و یـا اتومبیـل نگذاریـد. آن هـا را 
در کیسـه ای جداگانـه قـرار دهیـد و بـه مـدت چنـد روز به آن 

نزنید. دسـت 
-- سـعی کنیـد فیش هـای خرید را در سـطل زبالـه اندازید. اما 
اگـر ترجیـح می دهیـد فیش هـا را نگـه داریـد، ماننـد پـول نقد 
بـه مـدت چنـد روز در کیسـه ای جداگانـه قـرار دهیـد و به آن 

دسـت نزنید.
-- در صورتـی کـه بـه خریـد میوه و سـبزیجات در طول سـفر 
عالقـه داریـد، یـک بطـری محلـول ضدعفونـی کننـده میـوه و 
سـبزیجات تهیـه کـرده و ظرف مناسـبی برای شسـتن میوه ها 

به همراه داشـته باشـید.
-- اگـر قصـد خرید آب جوش در بیـن راه دارید حتما به نظافت 
فروشـگاه توجـه کنیـد، شـیر سـماور را با دسـتمال کاغـذی یا 
دسـتکش نایلونـی بـاز و بسـته کنیـد. در فالسـک را روی میـز 
و... نگذاریـد. سـعی کنید فالسـک در دسـت خودتان باشـد، در 
صورتـی کـه بـه اجبـار باید به دسـت فروشـنده بدهیـد، پس از 
گرفتـن آن، حتمـا بدنـه، دسـته و در آن و سـپس دسـت های 

خـود را ضدعفونـی کنید.
-- در طـول سـفر بهتـر اسـت بـه جـای اسـتفاده از شـیرهای 
مشـترک آب و یا آبسـردکن های عمومی و لیوان های مشـترک 
آن هـا، از آب معدنـی  و لیوان هـای مخصـوص خـود اسـتفاده 
کنیـد. در صورتـی که چاره ای جز اسـتفاده از آبسـردکن ندارید 
قبـل از اسـتفاده، شـیر آن را بـا اسـپری الکل)اسـتاندارد( تمیز 
کنیـد و در خصـوص آبسـردکن هـای یخچالـی، دکمـه آن را با 

دسـتکش یا دسـتمال کاغـذی فشـار دهید.
◄ استفاده از سرویس بهداشتی

- از قبل مجتمع های بین راهِی تمیز، معتبر را شناسایی کنید.
- با ماسک مراجعه کنید.

- ازتجمع در داخل محیط سـرویس بهداشـتی و یا قرار گرفتن 
در صف خـودداری کنید.

- ترجیحـا قبـل از اسـتفاده از سـرویس بهداشـتی، بـه دلیـل 
احتمـال آلوده بودن دسـتگیره های اتومبیل، دسـتگیره های در، 

دسـت هایتان را ضدعفونـی کنیـد.
- درِ توالـت را بـا دسـتمال کاغـذی بـاز و بسـته کنیـد. در محیط 
توالت، پیش از اسـتفاده از شـیر و شـلنگ آب )آنچه که باید دست 
بزنیـد(، بـه آن ها و سـپس به دسـت های خود، اسـپری الکل بزنید.

- زباله های خود را در سطل زباله بیندازید.
- از لحظـه ورود بـه سـرویس بهداشـتی تا خروج، بـه هیچ وجه 
دسـت هـای خـود را بـه دهـان، صـورت، چشـم و حتـی گوش 

خـود نزنید.
- پس از اسـتفاده از سـرویس بهداشـتی، حتما دسـت های خود 

را مطابـق پروتکل های بهداشـتی و با آب و صابون بشـویید.
◄ پس از سفر چه باید کرد

پـس از بازگشـت از سـفر، پروتکل هـای ورود بـه منـزل رعایـت 
شـود و تمـام لـوازم و وسـایلی کـه وارد منـزل می شـود، بایـد 
مطابـق پروتکل های بهداشـتی ورود به منزل ضدعفونی شـوند.

-- پس از بازگشـت از سـفر، تـا ۱۴روز مـراودات اجتماعی خود 
)بـه ویـژه میهمانی هـا( را محـدود کنید تـا در صورتـی که ناقل 
بدون عالمت هسـتید، افراد آسـیب پذیر درگیر بیماری نشـوند.

راهیابی ۲۰۰ اثر به مرحله نهایی 
پویش با کتاب در خانه

بـا آغـاز داوری مرحلـه نیمـه نهایـی پویـش با کتـاب در 
خانـه ۲00 اثـر از مجمـوع ۱0۳8 اثر ارسـالی بـه مرحله  نهایی 

ایـن برنامـه راه پیـدا کردند.
 داوری مرحلـه نیمـه نهایی پویـش با کتاب در خانـه در چهار 
بخش پیش از دبسـتان، دبسـتان، متوسـطه اول و دوم از هفته 
گذشـته آغاز شـد و ۲00 اثر از مجموع  ۱0۳8 اثر ارسـالی به 

مرحلـه  نهایـی این برنامه راه پیـدا کردند.
هیـات داوران این پویـش پـس از بررسـی آثـار ارسـالی بـه 
دبیرخانـه ایـن جشـنواره از میان آثار ارسـالی، ۲00 اثـر را که 
حـاوی خالقیـت در اجـرا، ارائـه الگوی مناسـب ترویـج کتاب 
خوانـی ، جذابیـت شـنیداری و دیـداری، حفـظ زمـان بنـدی 
مناسـب و توجـه بـه گسـترش بهداشـت فـردی و اجتماعـی 

بودنـد را انتخـاب و بـه شـرح زیـر معرفـی کردند.
داوری مرحلـه نهایـی این برنامـه در حـال برگـزاری اسـت و 
برگزیـدگان در نیمـه دوم خـرداد مـاه اعـالم و بـه برگزیدگان 

جوایـزی بـه همـراه لـوح تقدیـر اهـدا خواهد شـد.
پویـش »بـا کتـاب در خانـه«، بـر اسـاس طرحـی از دفتـر 
معاونـت  کتاب خوانـی  و  فرهنگـی  برنامه ریـزی  و  مطالعـات 
امـور فرهنگـی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی و بـا همکاری 
سـتاد هماهنگـی  شـهرها و روسـتاهای دوسـتدار کتـاب و 
ادارات فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی تمامـی اسـتان ها شـروع 
نوجوانـان سراسـر  و  کـودکان  این پویـش،  در  کـرد.  کار  بـه 
ایـران، در کلیپ هـای کوتـاه دو دقیقـه ای کـه در شـبکه های 
اجتماعـی منتشـر می کردنـد به معرفـی کتابـی می پرداختند 
کـه در فضاهـای قرنطینـه خانوادگـی مطالعـه کرده انـد. آن ها 
در ایـن کلیـپ گاهـی از معرفی سـاده کتاب فراتر رفتـه و وارد 
گفت وگو با نویسـنده، شـخصیت ها و دوستانشـان می شـدند و 

نظرشـان را دربـاره کتـاب اعـالم می کردنـد.
هـدف از این پویـش، اسـتفاده از فراغـت بـه وجـود آمـده در 
خانه هـا، بهره بـردن از امکانـات موجـود در فضاهـای مجـازی 
بـرای ترویج اجتماعی کتاب خوانی در سراسـر ایران و تشـویق 
کـودکان و نوجوانـان بـه گفت وگو پیرامـون کتاب های مطالعه 
شـده بود. این پوشـش هم چنین به دنبال گسـترش بهداشـت 
در فضاهـای فـردی و اجتماعـی و پر کردن اوقـات فراغت بود.
این پویـش تـا تاریـخ ۱۲ اردیبهشـت ۱۳۹۹ بـرای کـودکان و 

نوجوانـان ایـران و بـه درخواسـت آنـان تمدید شـد.
در پویـش سراسـری کتـاب در خانـه ۱0۳8 اثـر از ۲۳ اسـتان 
کشـور توسـط کـودکان و نوجوانـان تهیـه و تدویـن و بـه 
دبیرخانـه مرکـزی ارسـال شـد کـه از این میـان، اسـتان های 
مازنـدران بـا ۲۶۹ اثـر  گلسـتان بـا ۱۴۷، بوشـهر بـا ۹0 اثـر، 
هرمـزگان با 8۱  و اصفهان با 8۲ اثربیشـترین مشـارکت را در 

این پویـش داشـتند.

یادمان »سپیداران« رونمایی شد
همزمـان با صدمیـن روز همه گیری ویـروس کرونا در 
کشـور، از یادمان مجـازی جامعه روزنامه نـگاری برای ۱۱0 
پزشـک، پرسـتار و کادر درمـان جان باختـه در راه نجـات 
بیمـاران مبتـال بـه کرونـا رونمایـی شـد. ایـن یادمـان که 
بـا عنـوان پـروژه »سـپیداران« از امـروز در دسـترس قـرار 
گرفتـه، از سـوی گروهـی از روزنامه نگاران و به نشـانه ادای 
احتـرام جامعـه روزنامه نـگاری بـه ازخودگذشـتگی جامعه 

پزشـکی و سـالمت کشـور اجرا شـده است.
اسـامی و اطالعـات پزشـکان، پرسـتاران و دیگـر اعضـای 
کادر درمـان جانباختـه در دوره شـیوع ویـروس کرونـا در 
وب سـایت سـپیداران در دسـترس قرار گرفته اسـت. طبق 
اطالعـات منتشـر شـده در ایـن وب سـایت، حـدود ۴0 نفر 
از روزنامه نـگاران از رسـانه های آنالیـن و چاپـی در ایـن 
پـروژه کـه به صـورت داوطلبانـه انجام شـده، دخیـل بوده 

و اطالعـات افـراد را گـردآوری و تدویـن کرده انـد.
وب سایت سپیداران در دسترس قرار دارد.
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نخستین گفت و گوی اقتصادی دولت و مجلس یازدهم؛

ذخایر ارزی بانک مرکزی در حد کفایت و خوب است
گرد آورنده

گـودرزی علیرضـا 

ادامــه از صفحــه1: وی دربــاره رشــد اقتصــادی  ---نیم نگاه ---
ــد ناشــی از آن  گفــت: ســال۹0 صــادرات نفتــی و درآم
۱0۷میلیــارد دالر بــود در حالــی کــه در ســال ۹8 ایــن 
ــر از ۲0 درصــد  ــت و کمت ــه شــدت کاهــش یاف ــم ب رق

ــد. ــال ۹0 ش ــم س رق
رییـس بانـک مرکـزی گفـت: واردات کشـور در سـال 
۹0 معـادل ۷8 میلیـارد دالر بـود و ایـن رقـم در سـال 
گذشـته به ۴۲ میلیارد دالر رسـید و این تاثیر بسـیاری 
بـر اقتصـاد اسـت و هـم می توانـد تهدید و هـم فرصت 
باشـد. تهدید از این جهت که شـوک تورمی در کشـور 
ایجـاد می کنـد ولـی فرصـت از ایـن نظـر که بـه تولید 
ملـی می پردازیـم و وابسـتگی خـود را بـه درآمدهـای 

ناشـی از نفـت کاهـش می دهیم.
وی بیـان کـرد: در اواخـر سـال ۹8 قبـل از ایـن کـه بـا 
کرونا روبه رو شـویم آخرین آمار رشـد اقتصـادی که بانک 
مرکـزی تهیه کرد نشـان می داد که در فصل سـوم سـال 
۹۷، همـه شـاخص های رشـد اقتصـادی مثبـت شـده و 
بخـش کشـاورزی ۷.8 درصد، صنعـت 8 درصد و خدمات 

۱.۲ درصـد مثبت شـد.
همتـی افزود: رشـد اقتصادی با نفت حتی در فصل سـوم 
پارسـال ۱.۲ درصـد مثبـت شـد، بنابرایـن همه شـرایط 
فراهـم شـده بـود که جهـش را شـروع کنیم و به اسـتناد 
ایـن اطالعـات بـود که رهبـر معظم انقـالب سـال ۹۹ را 
جهـش تولیـد اعـالم کردنـد و مـا هـم معتقد هسـتیم با 
افتـی کـه در ماه های گذشـته شـاهد بودیم و بـا توجه به 
احیای آن ها به هدف جهش تولید در سـال ۹۹ برسـیم.
وی دربـاره مشـکالت ارزی گفـت: در ارتبـاط بـا ورود ارز 
نیـز دچار مشـکل شـدیم و از اسـفندماه به بعـد به دلیل 
قطـع شـدن ارتباط با برخی همسـایگان و مشـکالتی که 
در بازگشـت ارز داشتیم فشـاری در بازار ارز ایجاد شد که 
بـه تدریج این مشـکالت در حال رفع اسـت و خوشـحال 
هسـتم بگویـم کـه در ۲ مـاه و نیم گذشـته نزدیک چهار 
میلیـارد دالر بـرای واردات کاالهـای اساسـی، دارو و مواد 

اولیـه کارخانجات فراهـم کردیم.

رییـس بانـک مرکزی افـزود: امیدواریـم با ادامـه روند و با 
کمـک صادرکننـدگان غیرنفتی بـه تدریج تکیه خـود را 

بـر درآمدهـای نفتی کاهـش دهیم.
وی بـا بیـان ایـن که در سـال ۹8 میانگیـن نـرخ ارز بازار 
آزاد نزدیـک ۱۲ هـزار و ۵00  تومان و میانگین نرخ ارز در 
سـال ۹۷ نیـز نزدیـک ۱۱ هـزار تومان بود، اضافـه کرد: با 
ادامه فشـار حداکثری و بسـتن تمام منافذ درآمدی سـال 
گذشـته، حدود ۴۳ میلیـارد دالر واردات داشـتیم که این 
در واقـع، شکسـت برنامه هـای آمریکاسـت. اگرچـه مردم 

بـه خصوص طبقـات پایین جامعه آسـیب دیدند.
همتـی گفـت: مـردم و کشـور در ایـن رزم با هـم بودند و 
تمـام دنیا به آمریکا کمک می کرد و بسـیاری از کشـورها 
کـه ادعای دوسـتی با ما را  داشـتند همچون کـره و عراق 
بـه دلیـل فشـار آمریـکا بـه بانک هـای مرکـزی، اجـازه 

نمی دادنـد از منابـع ارزی اسـتفاده کنیم.
وی تاکیـد کرد: مشـکل ارزی نداریـم و ذخایر ارزی بانک 
مرکـزی در حـد کفایـت و بسـیار خوب اسـت و مشـکل 
مـا ایـن اسـت کـه اجـازه دسترسـی بـه ارزهـا نداریـم و 
مذاکـره می کنیـم کـه بتوانیـم از منابـع ارزی اسـتفاده 
کنیـم. کمـا این کـه سـال گذشته توانسـتیم از بخشـی 

از آن هـا اسـتفاده کنیم.
رییـس بانک مرکزی گفت: سـال گذشـته هیچ مشـکلی 
در تامیـن کاالی اساسـی و دارو نداشـتیم و ۴.۵ میلیـارد 
دالر دارو وارد کردیـم. از نظـر مسـائل ارزی رونـد، رونـد 
خوبی اسـت و معتقدم بهتر هم خواهد شـد و تدابیری به 
کار گرفتیـم کـه نـرخ ارز را کنترل کنیـم.وی تاکید کرد: 
نـرخ ارز، کلیدی اسـت و تمام سیاسـت های تجـاری باید 
بـا سیاسـت های ارزی هماهنـگ باشـد و اگـر ارز متالطم 
باشـد تمـام سیسـتم اقتصـادی به هـم می ریـزد بنابراین 
نماینـدگان بـه دولـت و بانـک مرکـزی کمک کننـد تا از 

منابـع ارزی اسـتفاده کنیم.
همتـی در توضیـح نـرخ تورم، گفـت: راهـی نداریم به جز 
ایـن کـه رابطـه بانک مرکـزی و دولـت را اصـالح کنیم و 
در ۵0 سـال گذشـته بـه طور میانگین تـورم ۲0 درصدی 
و نـرخ رشـد نقدینگی مـا ۲۵ درصـد را داشـتیم، در یک 
دهـه گذشـته، نرخ رشـد ۲۷ درصد نقدینگی را داشـتیم.

وی افـزود: علـت ایـن کـه رشـد نقدینگـی زیاد اسـت به 
رابطـه سیسـتم بانکـی و دولـت بازمی گردد و بایـد رابطه 
دخـل و خـرج دولـت بـا بانک مرکـزی را اصـالح کنیم و 
رییـس جمهـوری هـم چنـد روز گذشـته اعالم کـرد که 
دولـت قصـد نـدارد دسـت در جیـب بانک مرکـزی کند.

رییـس بانـک مرکـزی اضافـه کـرد: اگـر دولـت بـه ایـن 
نتیجـه برسـد کـه دسـت در جیـب بانـک مرکـزی نکند 
و اگـر بتوانیـم ناتـرازی بانک هـا را اصـالح کنیـم مطمئن 
باشـید بـر نقدینگـی و تورم فائـق می آییـم و برنامه بانک 

مرکـزی نیـز همین اسـت.
بانـک  از سیاسـت گذاری های جدیـد  یکـی  گفـت:  وی 
مرکـزی ایـن بـوده اسـت که در طول سـال های گذشـته 
از ابـزار عملیـات بـازار بـاز اسـتفاده نمی کردیم، االن سـه 
دهـه اسـت کـه بانک های مرکـزی کشـورهای مختلف از 

هدفگـذاری تورمـی اسـتفاده می کننـد.
همتـی افـزود: بانـک مرکزی به این نتیجه رسـیده اسـت 
کـه بایـد تـورم هدفگـذاری شـود و بـه سـمت کاهـش 
تدریجـی حرکـت کنیـم و این اتفاق خواهـد افتاد و پیش 

از ایـن نیـز تاییـد عملیـات بازار بـاز را گرفتـه بودیم.
وی تصریـح کـرد: کسـری بودجـه دولـت نبایـد منجر به 
رشـد پایـه پولـی شـود و این تصمیمی اسـت کـه دولت 
و بانـک مرکـزی گرفتـه اسـت و ایـن را شـروع کردیـم و 
اولیـن مرحلـه آن نیـز چنـد روز گذشـته بـا حـراج اوراق 
خزانه شـروع شـد و این بهترین روش اسـت در شـرایطی 

کـه دولت مشـکل نقدینگـی دارد
رییـس بانـک مرکزی افـزود: البته باید هزینـه هم کنترل 
شـود و در کنـار آن بایـد کنترل اسـتقراض بانک مرکزی 
را جـدی بگیریم و امسـال مصمم هسـتیم عملیـات بازار 

بـاز را بـا جدیت اجـرا کنیم.
وی تاکیـد کـرد: مصمـم هسـتیم براسـاس پیش بینـی 
متغیرهـای تاثیرگـذار بر تـورم و با شـرایط موجـود تورم 

در حـد ۲۴ درصـد بمانـد.
همتـی گفت: تـورم پیش بینی بانـک مرکـزی ۲۴ درصد 
اسـت و هدفگـذاری ما این اسـت که ایـن را کاهش دهیم 

و در میـان مـدت به زیـر ۲۲ درصد نیـز کاهش دهیم.
■ شــبه پــول موجــب رشــد تــورم و نقدینگــی 

می شــود
رییـس بانـک مرکـزی در ادامه گفت: یکی از دالیل رشـد 
تـورم و نقدینگـی، شـبه پـول اسـت. شـبه پـول در حال 
حاضـر 80 درصـد نقدینگی را شـامل می شـود که به جز 
از طریـق سـود بانکـی، این مشـکل، اصالح نخواهد شـد.

وی افـزود: سـود بانکـی باالیـی ایجـاد نمی شـود مگـر از 
ناتـرازی بانک هـا، ناتـرازی بانک هـا نیـز رخ نمـی دهـد 
مگـر بـه دلیل ضعف نظـارت بانـک مرکزی و تسـهیالت 

تکلیفـی کـه بـه بانک هـا تحمیـل می شـود.
رییـس بانک مرکـزی افزود: در واقع وقتی که تسـهیالتی 
را تحمیـل می کنیـم، دولـت مجبور می شـود از سیسـتم 
بانکـی اسـتقراض کند و سیسـتم بانکی از بانـک مرکزی 
اسـتقراض کنـد؛ بـر ایـن اسـاس، اگـر کمبـود داشـت از 
بـازار، نرخ هـای باالتر سـود بگیـرد که قابل دوام نیسـت و 

موجـب رشـد نقدینگی می شـود.

وی اظهارداشـت: در طول سـال گذشـته و امسـال، یکی 
از مهمتریـن اقدامـات بانـک مرکزی رسـیدگی بانک های 
بـه  وابسـته  بانک هـای  ادغـام  اوال  اسـت،  بـوده  ناتـراز 
نیروهای مسـلح در دو سـال گذشـته را شـروع کردیم که 
دو بانـک در بانـک سـپه ادغـام شـد و بقیه بـه تدریج در 

ظـرف ایـن مـاه و مـاه آینـده انجام می شـود.
همتـی افـزود: برخـی از بانک ها و موسسـات ناتـراز بودند 
کـه با مجـوزی کـه از شـورای عالی هماهنگـی اقتصادی 

اخـذ شـد، آن هـا را تحت سرپرسـتی گرفتیم.
رییـس بانـک مرکـزی اضافـه کـرد: برخـی از بانک هـای 
بـزرگ نیـز نـرخ بهـره و سـود را در بـازار ایجـاد می کردند 
کـه مدیریـت آن را از سهام دارانشـان جـدا کردیـم و افـراد 
مـورد تایید قـرار دادیم تا بتوانند تراز خـود را اصالح کنند.
وی تاکیـد کـرد: ایـن اقدامات موجب شـد بـدون دخالت 
بانـک مرکـزی در بـازار، نـرخ سـود کاهنـده می شـود و 
مطمئـن باشـید شـبه پـول کمتـر رشـد خواهـد کـرد و 

نقدینگـی کمتـر رشـد می کنـد.
همتـی بـا اشـاره بـه ایـن کـه یکـی از دالیلـی کـه پایه 
پولـی رشـد می کـرد اضافه برداشـت بانک ها بـود، گفت: 
از سـال گذشـته تـا کنـون اضافـه برداشـت نصف شـده 
اسـت و مبلـغ باقی مانده نیز بـرای دو تا سـه بانک ناتراز 
اسـت که به هسـته سـخت خورده اسـت و آن ها را هم 

تحت مدیریـت گرفتیم.
وی افـزود: بدهـی بانک ها به بانک مرکزی سـال گذشـته 
نزدیـک ۴0 درصـد کاهـش یافـت و تمـام هـدف مـا این 
اسـت که بانک ها را از فشـار رشـد نقدینگی خالص کرده 

و نقدینگـی را در کشـور کنترل کنیم.
ـــرا  ـــازار ارز اج ـــی در ب ـــد علم ـــت جدی ■ مدیری

می کنیـــم
رییـس بانـک مرکزی گفـت: نکته دیگـر کنترل بـازار ارز 
اسـت. در حـال حاضر مدیریـت جدید علمی در بـازار ارز 

را اجـرا می کنیم.
همتـی افـزود: سیسـتم اجرایی ما در گذشـته ایـن گونه 
بـود کـه برای حفظ نـرخ ارز به بـازار ارز تزریق می کردیم. 
در ۱۵ سـال گذشـته ۲80 میلیـارد دالر به طور میانگین 
سـالی ۱8 میلیـارد دالر ارز در بـازار تزریـق کردیم تا نرخ 

ارز را کنتـرل کنیـم و بـه تبع آن تـورم را کنترل کنیم.
وی خاطـر نشـان کرد: تمـام این ارزها به صـورت خروج 
سـرمایه از کشـور خارج شـده اسـت و تمام امکاناتی که 
از کشـور خـارج شـده بـه دلیـل ارزهـای ارزان و رانـت 

بوده اسـت.
همتـی ادامـه داد: وقتـی جلـوی آن را گرفتیـم خیلی هـا 
عنـوان می کردنـد اقسـاط خـود را در کانـادا و جاهـای 
دیگـری نمی توانیـم پرداخـت کنیـم زیـرا سـود بانکـی 
بـاالی ۲۵ درصـدی می گرفتیـم  و بـا ارز ۴۲00 و ۳۵00 
تومـان و حتـی رقم هـای کمتر آن ها را صرف اقسـاطمان 

در خـارج می کردیـم.
وی گفـت: در عمـل مـا به افـرادی که در خارج از کشـور 
خانـه می خریدنـد یارانـه می دادیـم. از سـال ۹۷ روش 
را عـوض کردیـم و در حاشـیه بـازار مداخلـه کردیـم و 

توانسـتیم کنتـرل کنیم.
رییـس بانـک مرکزی تصریـح کرد: در دو سـال گذشـته 
بانـک مرکـزی نه تنهـا یـک دالر ارز در بـازار تزریق نکرد 
بلکـه از بـازار نزدیـک یک میلیـارد دالر هـم ارز خریدیم.

همتـی گفـت: سیاسـت های ارزی را اصـالح کردیـم و به 
سـمت مدیریـت علمـی ارز و تامیـن کاالهـای اساسـی و 
دارو حرکـت کـرده و سیاسـت های اعتبـاری را در جهـت 
تامیـن تولیـد و مولدکردن تسـهیالت بانکی کـه به تولید 

برسـد اجـرا کردیم.
وی ادامه داد: همچنین در سیاسـت های نظارتی، کنترل بر 
بانک ها و کاهش ناترازی را هدف قراردادیم و سیاسـت های 
احتیاطـی را ترمیـم می کنیم و با پولشـویی بـه طور جدی 
مبـارزه می کنیـم و کسـی نمی توانـد مبلغ هـای بزرگـی را 

بـدون اطـالع بانک مرکـزی جابه جا کند.

داخلی سازی صنایع وسعت 
می یابد

معـاون امور صنایـع وزارت صنعت، معـدن وتجارت 
گفـت: امسـال توسـعه داخلی سـازی بـا تعریـف اهداف 
کمـی مشـخص و بـا همـکاری سـازمان های صنعـت، 
معـدن و تجـارت اسـتانی بـا جدیـت بیشـتری پیگیری 

شـد. خواهد 
بـه گزارش شـبکه اطالع رسـانی وزارت صنعت، مهدی 
صادقـی نیارکـی از تشـکیل مسـتمر شـورای راهبـری 

نهضت سـاخت داخـل در ایـن وزارتخانه خبـر داد.
بـه  اشـاره  بـا  وزارت صنعـت  امـور صنایـع   معـاون 
برنامه ریـزی کمـی بـرای تحقق نهضت سـاخت داخل 
در سـال جـاری تصریح کـرد: محورهـای ۹ گانه برای 
تحقـق ایـن سیاسـت راهبردی بـا لحاظ اهـداف کمی 
در نظـر گرفتـه شـده،  ایـن محورهـا نیز به اسـتان ها 
ابـالغ شـد و سـازمان های صنعـت، معـدن و تجـارت 
اسـتان میبایسـت در پـروژه نهضـت سـاخت داخل به 

صـورت جـدی فعال شـوند.
صادقـی نیارکـی پیرامـون برنامه ریزی بـرای برگزاری 
میزهـای تخصصـی تعمیـق سـاخت داخـل در همـه 
اسـتان های کشـور افـزود: بـا هدفگـذاری مشـخص، 
باید هر اسـتان مقدمـات برگزاری ماهانـه حداقل یک 
میزسـاخت داخـل را فراهـم کنـد و در برنامـه ریـزی 
بـرای هدفگـذاری و برگـزاری ایـن میزهـا، تولیـدات 
تخصصـی هـر اسـتان و بـه هـم رسـانی نیازمندی هـا 
و توانمندی هـای آن هـا مدنظـر قـرار خواهـد گرفـت.

در نشسـت نمایندگان تشـکل های تخصصـی و برخی 
از واحدهـای صنعتـی اسـتانی در سـاختمان شـماره 
واحدهـای  از  تعـدادی  مشـکالت  صنعـت،  وزارت   ۲
صنعتـی صنایـع اسـتانی مـورد بررسـی و تصمیمـات 

الزم اتخـاذ شـد.

متوسط قیمت هر متر آپارتمان 
در تهران 

در اردیبهشـت ماه ۱۳۹۹ تعداد معامالت آپارتمان های 
مسـکونی شـهر تهـران ۱۱.۳ هـزار واحد مسـکونی بوده 
کـه نسـبت به مـدت مشـابه پارسـال ۶.۷ درصد کاهش 
یافتـه اسـت.هم چنیـن متوسـط قیمت خریـد و فروش 
یـک متر مربـع زیربنای واحد مسـکونی معامله شـده از 
طریـق بنگاه هـای معامـالت ملکی شـهر تهـران ۱۶۹.۷ 
میلیـون ریـال بوده که نسـبت به ماه مشـابه سـال قبل 

۳۳.۹ درصـد افزایـش نشـان می دهد.
عـالوه بر این، بررسـی توزیع تعداد واحدهای مسـکونی 
معاملـه شـده در شـهر تهـران بـه تفکیـک عمـر بنا در 
اردیبهشـت مـاه سـال ۱۳۹۹ حاکـی از آن اسـت که از 
مجمـوع ۱۱ هزار و ۳۱0 واحد مسـکونی معامله شـده، 
واحدهـای تـا ۵ سـال سـاخت بـا سـهم ۳8.8 درصدی 
بیشـترین سـهم را بـه خود اختصـاص دادند که سـهم 
مذکـور در مقایسـه با اردیبهشـت ماه سـال قبل حدود 
۲.۲ واحـد درصـد کاهـش یافتـه و در مقابـل به سـهم 
واحدهای با قیمت ۶ تا ۱0 سـال و ۱۶ سـال و بیشـتر 

افزوده شـده است.
ایـن گـزارش که از سـوی بانـک  مرکزری اعالم شـده، 
نشـان می دهـد کـه توزیـع و تعـداد معامـالت انجـام 
بـر حسـب مناطـق مختلـف شـهر تهـران در  شـده 
اردیبهشـت مـاه سـال ۹۹ از میـان مناطـق ۲۲ گانـه 
شـهر تهـران، منطقـه ۵ با سـهم ۱۵.۲ درصدی از کل 
معامـالت، بیشـتر تعـداد قراردادهـای مبایعه نامه را به 
خـود اختصـاص داده و مناطـق ۲ و ۴ به ترتیب با ۹.۶ 
و  8.۳ درصـد در رتبه هـای بعـدی قـرار گرفتـه انـد. 

در مجمــوع ۷۲.8 درصــد از کل تعــداد معامــالت 
انجــام شــده در شــهر تهــران در اردیبهشــت مــاه ســال 
۹۹ مربــوط بــه ۱0 منطقــه شــهر تهــران ) بــه ترتیــب 
بیشــترین فراوانــی شــامل مناطــق ۵، ۲ ، ۴، ۱0، ۱۴، 
8، ۷ ، ۱۵، ۱ و ۳( بــوده و ۱۲ منطقــه باقی مانــده 
۲۷.۲ درصــد از کل تعــداد معامــالت را بــه خــود 

ــد. اختصــاص دادن



170 شــماره   -  1399/3/19
w w w . m e y a r p r e s s . i r

6

"شاطرعباس صبوحی"

گل شکفت و آن گل رخسار یاد آمد مرا
سرو دیدم آن قد و رفتار، یاد آمد مرا

صبح، دیدم طِرّۀ شبنم به روی برگ گل
زان لب و دندان گوهر بار، یاد آمد مرا

چون به طرف گلستان آمد سحر باد صبا
از نسیم روحبخش یار، یاد آمد مرا

روی گل دیدم، گریبان چاک کردم 
غنچه را

هر زمان کان سرو خوش رفتار، یاد آید مرا
شب صبوحی پیش اهل دل ز هامون 

می گذشت
زان دل دیوانۀ افگار، یاد آمد مرا

"شهریار"
به چشمک اینهمه مژگان به هم مزن یارا

که این دو فتنه بهم می زنند دنیا را
چه شعبده است که در چشمکان آبی تو

نهفته اند شب ماهتاب دریا را
تو خود به جامه خوابی و ساقیان صبوح

به یاد چشم تو گیرند جام صهبا را
کمند زلف به دوش افکن و به صحرا زن

که چشم مانده به ره آهوان صحرا را
به شهر ما چه غزاالن که باده پیمایند

چه جای عشوه غزاالن بادپیما را
فریب عشق به دعوی اشگ و آه مخور

که درد و داغ بود عاشقان شیدا را
هنوز زین همه نقاش ماه و اختر نیست

شبیه سازتر از اشگ من ثریا را
اشاره غزل خواجه با غزاله تست

صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را

به یار ما نتوان یافت شهریارا عیب
جز این قدر که فراموش می کند ما را

" شیخ محمود شبستری "
مرا گفتی بگو چبود تفکر

کز این معنی بماندم در تحیر
تفکر رفتن از باطل سوی حق
به جزو اندر بدیدن کل مطلق

حکیمان کاندر این کردند تصنیف
چنین گفتند در هنگام تعریف

که چون حاصل شود در دل تصور
نخستین نام وی باشد تذکر

وز او چون بگذری هنگام فکرت
بود نام وی اندر عرف عبرت

تصور کان بود بهر تدبر
به نزد اهل عقل آمد تفکر
ز ترتیب تصورهای معلوم

شود تصدیق نامفهوم مفهوم
مقدم چون پدر تالی چو مادر
نتیجه هست فرزند، ای برادر

ولی ترتیب مذکور از چه و چون
بود محتاج استعمال قانون

دگرباره در آن گر نیست تایید
هر آیینه که باشد محض تقلید

ره دور و دراز است آن رها کن
چو موسی یک زمان ترک عصا کن

درآ در وادی ایمن زمانی
شنو »انی انا اهلل« بی گمانی

محقق را که وحدت در شهود است
نخستین نظره بر نور وجود است
دلی کز معرفت نور و صفا دید

ز هر چیزی که دید اول خدا دید

بود فکر نکو را شرط تجرید
پس آنگه لمعه ای از برق تایید

هر آنکس را که ایزد راه ننمود
ز استعمال منطق هیچ نگشود

حکیم فلسفی چون هست حیران
نمی بیند ز اشیا غیر امکان

از امکان می کند اثبات واجب
از این حیران شد اندر ذات واجب

گهی از دور دارد سیر معکوس
گهی اندر تسلسل گشته محبوس
چو عقلش کرد در هستی توغل

فرو پیچید پایش در تسلسل
ظهور جمله اشیا به ضد است

ولی حق را نه مانند و نه ند است
چو نبود ذات حق را ضد و همتا

ندانم تا چگونه دانی او را
ندارد ممکن از واجب نمونه
چگونه دانیش آخر چگونه؟

زهی نادان که او خورشید تابان
به نور شمع جوید در بیابان

سنایی
»دیوان اشعار« غزلیات

احسنت و زه ای نگار زیبا
آراسته آمدی بر ما

امروز به جای تو کسم نیست
کز تو به خودم نماند پروا

بگشای کمر پیاله بستان
آراسته کن تو مجلس ما

تا کی کمر و کاله و موزه
تا کی سفر و نشاط صحرا

امروز زمانه خوش گذاریم
بدرود کنیم دی و فردا

من طاقت هجر تو ندارم
با تو چکنم به جز مدارا

 
وحشی 

»گزیده اشعار« غزلیات
 

آه ، تاکی ز سفر باز نیایی، بازآ
اشتیاق تو مرا سوخت کجایی، بازآ

شده نزدیک که هجران تو، مارا بکشد
گرهمان بر سرخونریزی مایی، بازآ

کرده ای عهد که بازآیی و ما را بکشی
وقت آنست که لطفی بنمایی، بازآ

رفتی و باز نمی آیی و من بی تو به جان
جان من اینهمه بی رحم چرایی، بازآ

وحشی از جرم همین کز سر آن کو رفتی
گرچه مستوجب صد گونه جفایی، بازآ

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

دو پرسـش، کانـون توجـه پژوهش های فلسـفی راجع به 
تـراژدی اسـت. اول این که؛ تـراژدی چیسـت؟ و دوم این 
کـه؛ چـرا، علـی رغـم وجه انـدوه بـار تـراژدی، بـرای آن 

قائلیم؟ ارزش 
پرسـش اول، پاسـخی توصیفـی می طلبـد، ایـن پرسـش 
بـه دنبـال آن اسـت کـه چـه چیـزی، تـراژدی را از دیگر 
ژانرهـای ادبـی متمایز می سـازد؟ اگر دو ماسـک موزهای 
دراماتیـک را در نظـر آوریـم، یعنی ماسـک خنـدان تالیا 
و ماسـک گریـان ملپومـن، آن گاه پرسـش را مـی توانیـم 
ایـن طـور بیـان کنیم که ماسـک ملپومن نماد چیسـت؟ 
بـه نظـر پاسـخ تا حـدی سرراسـت و سـاده اسـت و خود 
ماسـک ملپومـن بـه مـا می گویـد: تـراژدی یک داسـتان 

غمناک اسـت.
بـه عبارتـی، در خصوص محتـوای تراژدی، بـه یقین حق 
بـا شـوپنهاور اسـت، نمایـش یـک بدبختـی بـزرگ، تنها 
عنصـر ضـروری یک تـراژدی اسـت. و در خصـوص تأثیر 
تـراژدی بـه یقیـن حـق بـا ارسطوسـت، داسـتان باید به 
گونـه ای روایـت شـود کـه در کنار دیگـر روایـت عواطف، 
تـرس و شـفقت و نیز کاتارسـیس آن هـا را بوجـود آورد.

دیدیـم کـه کامـو تعریـف تـراژدی را پیچیـده تـر از ایـن 
می دانـد و تراژدی را از سـاده دلی نمایشـنامه ی شـهادت 
و ملـودرام جـدا می کنـد. تا جایـی که به ملـودرام مربوط 
اسـت، او کاملـن حـق دارد، افـراط زیـاد بر عواطـف اجازه 
نمی دهـد یـک ملـودرام را جـدی بگیریـم و در نتیجـه 
ملودرام قادر نیسـت بوجود آورنده ی کاتارسـیس حقیقی 
تـرس و شـفقت باشـد. حکایت هـای جامعه سـتیزانی که 
سـنکا روایـت می کنـد، گرچـه بسـیار غمنـاک اسـت تـا 
کمیـک، نمی تواند کاتارسـیس تـرس و شـفقت را بوجود 
آورد چـرا کـه مانـع همـذات پنـداری با شـخصیت اصلی 
می شـود، همذات پنـداری ای که پیش فرض کاتارسـیس 
بـرای آن ضروری اسـت. امـا در خصوص نمایشـنامه های 
شـهادت، مـا نمـی توانیـم بـرای قدیـس در حـال مرگ، 
هـم احسـاس تـرس داشـته باشـیم و هم غصه دار شـویم 
و از ایـن رو کاتارسـیس تـرس و شـفقت را تجربـه کنیم. 
می توانیـم بـرای مسـیح در حال مـرگ احسـاس ترس و 

بخصـوص از طریق همدردی با مادر او، احسـاس شـفقت 
کنیـم. بنابـر ایـن هیـچ دلیـل خوبـی وجـود نـدارد کـه 
بخواهیم نمایشـنامه های شـهادت را چیزی غیر از نوعی 

تـراژدی بدانیم.
اگر پاسـخ به مسـأله تعریف تراژدی این قدر سـاده و حتا 
کودکانـه اسـت، پـس چرا تاریخ فلسـفه ی تـراژدی چنان 
پاسـخ های متعارضـی در خـود دارد؟ در تاریـخ فلسـفه ی 
تـراژدی بـه ما گفته شـد کـه تـراژدی دربـاره ی تقدیر در 
برابـر آزادی، دربـاره ی اسـرار آمیـز بودن مشـیت الوهی، 
دربـاره ی نخـوت، دربـاره ی شـکنندگی خوبـی، درباره ی 
تعارضـات الینحـل اخالقی، دربـاره ی تعارضات قابل حل 
اخالقـی، دربـاره ی یافتـن یک فراغت متافیزیکـی از رنج 

و تباهی اسـت.
بـر خـالف ظاهـر امـر، فالسـفه در باب مسـأله چیسـتی 
تـراژدی بـه واقـع اصلن ناهـم رای نبودند، تقریبـن در هر 
مـورد، عالقه ی واقعی آن ها نه مسـأله چیسـتی تـراژدی، 
بلکـه ایـن مسـأله بـوده اسـت کـه چـه چیـزی باعـث 

می شـود یـک تـراژدی بـزرگ باشـد. 
واالتریـن رسـالت تـراژدی چـه چیـزی اسـت؟ تـراژدی 
چگونـه باید باشـد؟ تا بتواند بیشـترین اهمیـت ممکن را 
در اقتصـاد کلیت زندگی بشـر داشـته باشـد، بـه عبارتی، 
پـروژه بنیادین فالسـفه تراژدی تقریبن ارزشـگذارانه بوده 
و نـه توصیفـی. روش شناسـی ای کـه تقریبـن همـه ی 

فالسـفه ی تـراژدی اختیـار کردند.
ایـن روش شناسـی دو مرحلـه دارد، نخسـت؛ فیلسـوف 
مشـخص می کنـد، مهـم تریـن کارکـردی کـه تـراژدی 
می توانـد داشـته باشـد، چیسـت؟ چـه چیـزی مهم ترین 

و واالتریـن غایـت تـراژدی اسـت؟
راهه هـای  دو  هـگل،  بـرای  تـراژدی  حداکثـری  ارزش 
اخالقی اسـت، برای شیلینگ سـازگاری آزادی و ضرورت 
آن اسـت، بـرای نیچـه رنـج و تباهـی زندگـی اسـت کـه 
بتوانـد یـک فراغـت متافیزیکـی بـه ارمغـان آورد، و برای 

شـوپنهاور مـا را از اراده بـه زندگـی روی گـردان کنـد.
مرحلـه دوم؛ از انتخـاب یـک اثـر بـه عنـوان الگویـی از 
تـراژدی، نمایشـنامه ای اسـت بـا یک تفسـیر بخصوص، 
بـه همیـن جهـت، بـر خـالف هایدگـر کـه آنتیگونـه را 
یـک شـهید و قدیس تفسـیر می کنـد، هـگل آنتیگونه را 
اخالقـن دارای نقـض تفسـیر می کند و سـپس فیلسـوف 
آن جنبه هایـی از نمایشـنامه را توصیـف می کنـد کـه اثر 
را قـادر می سـازد تـا آن کارکـرد مدنظـر را بـرآورده کند.

اکثـر فالسـفه ی تـراژدی در خصوص پاسـخ به مسـأله ی 
سـخن  نابسـنده  ناامیدکننـده ای  طـور  بـه  توصیفـی، 
می گوینـد و آن را همـان طـور کـه هسـت می پذیرنـد، 
آن هـا بـه این دلیل نابسـنده سـخن می گوینـد که منکر 
دامنـه و تنـوع ژانر تراژیک هسـتند. از ایـن رو برای مثال، 
هـگل در ایـن موضوع غیر قابل دفاع اسـت کـه درام های 
فاقـد آگـون یا همان سـتیزه و کشـمکش اخالقـی اصلن 
تـراژدی نیسـتند، بلکـه صرفـن داسـتان هایی غـم انگیز 
بـرای زنـان دهاتـی انـد و نیچه هـم به همین صـورت در 
موضعی اسـت کـه تـراژدی بدون همسـرایان یا ارکسـتر 
را انـکار می کنـد، هولدرلیـن و شـیلینگ، مـرگ قهرمان 
بـه غیـر از خودکشـی را انـکار می کننـد. امـا حقیقت امر 
آن اسـت کـه این فالسـفه بـه هیچ کـدام از ایـن مواضع 
نامعقـول تعهـدی ندارنـد، چـرا کـه عالقه ی آن هـا اصلن 
ایـن پرسـش توصیفی و چیسـتی تـراژدی نیسـت، بلکه 
توصیف شـان الگویی اسـت بـرای عنوان بزرگـی تراژدی، 

یعنـی ارزشـگذاری تراژدی اسـت.
)ادامه دارد(

بخــش بیســت و چهارمفلسفه و تراژدی )جولیان یانگ(
ثبت حماسه مقابله با کرونا

ایرنـا - علی ربیعی دسـتیار ارتباطات اجتماعی رییس 
جمهـوری در یادداشـت اینسـتاگرامی بـا انتشـار فیلمـی 
از فـداکاری و جانباختـن یـک پزشـک مهاجـر در جریـان 
درمـان و معالجـه مردم در مقابله با کرونا در آمریکا نوشـت: 
ایـن ویدیـو، روایـت خلق یک نقاشـی عظیم به نـام "ما نور 
هسـتیم" توسـط »جـرج رودریگز گـرادا« هنرمنـد کوبایی 
-- آمریکایـی اسـت کـه در آن چهـره ماسـک زده دکتـر 
»دلفونسـو دکـو« یکی از پزشـکانی که در جریـان مبارزه با 
ویـروس کرونـا جان خود را از دسـت داده اسـت، در منطقه 
»کویینـز« شـهر نیویورک به تصویر کشـیده شـده اسـت.

ربیعـی تصریـح کـرد: مـا معمـوال در هنـر خلـق نمادهـا و 
روایـت واقعیت هـای تاریخـی در قالـب داسـتان و قهرمـان 
سـازی هایمان ضعیـف عمـل کرده ایـم. در پیچ و خـم تاریخ 
طوالنـی و پـر رمـز و راز کشـورمان، چقـدر توانسـته ایم در 
اسـطوره سـازی و انتقـال بیـن نسـلی قهرمانـان ملی مـان 
موفـق عمـل کنیم ؟ همین انـدک را هم مدیون فردوسـی و 

شـاهنامه اش و برخـی از داستان سـرایی ها هسـتیم. 
دسـتیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهـوری بیان کرد: نگاه 
کنید به کشـورهای با تاریخ کم که در پی قهرمان سـازی و 

جعل تاریخ برای افتخار به کشورشـان هسـتند.
ــار  ــن ب ــد-۱۹ ای ــرای کووی ــرد: در ماج ــح ک ــی تصری ربیع
قهرمانــان مــا از بیمارســتان ها بــه پــا خاســتند. از کارگــری 
ــا  ــد ت ــع آوری می کن ــتانی را جم ــای بیمارس ــه زباله ه ک
نظافت چی هــای بی ادعــای مراکــز درمانــی، بهیــاران، 
پرســتاران، پزشــکان و کلیــه متخصصینــی کــه در مقابلــه 

ــه گذاشــتند. ــا از جــان مای ــروس کرون ــا وی ب
سـخنگوی دولـت افـزود: بـه نظـرم رسـالت مـا در دولـت 
برنامه ریـزی بـرای ثبـت ایـن رخـداد حماسـی اسـت و 
زیبنـده اسـت همپـای آن نویسـندگان، مجسمه سـازان، 
نقاشـان، شـعرا، فیلمسـاران و اصحاب هنر ایرانـی نیز برای 
ثبـت ایـن لحظـات نـاب قهرمانانه پـای به میدان گذاشـته 
و از ایـن فداکاری هـا، یـادگاری ارزشـمند بـرای نسـل های 
بعـدی بـر جای بگذارنـد، از ایـن که، چگونه نظام سـالمت 

در کنـار جامعه قـرار گرفت. 
ربیعـی اظهـار داشـت :چـه خـوب اسـت از زندگی سـخت 
کارگر دسـت فروش بیکارشـده تا پرسـتارانی که به سختی 
معـاش می کننـد و بـا جـان، کار سـالمت کردنـد تصویری 

شایسـته برای آینـدگان بر جـای بماند.

لحظاتــی بــا شــعر
به انتخاب نیما موسوی

فرزندکشی 
نتیجه فقر فرهنگی است

ایرنـا - مصطفی اقلیمارییس انجمـن علمی مددکاری 
بـروز  اجتماعـی  علـل  خصـوص  در  ایـران  اجتماعـی 
فرزندکشـی در یـک جامعـه اظهـار داشـت: در واقع رشـد 
آدمـی در یـک محیـط اجتماعـی با آمـوزش افـکار، عقاید، 
هنجارهـا و ارزش هـای متعـددی همـراه می شـود و بـروز 
برخـی اتفاقـات که در تعارض بـا این عقاید و باورها اسـت، 

سـبب اقـدام بـه ناهنجـاری می شـود.
اقلیمـا ادامـه داد: بـه عنـوان مثـال فـرار دختـر در یـک 
شهرسـتان بـه طور حتـم با اعتقـادات و ارزش های سـنتی 
منطقـه در تضـاد و ایـن مسـاله بـرای والدین با فشـارهای 
اجتماعـی همـراه اسـت. رییـس انجمـن علمی مـددکاری 
و  اقـوام  جامعـه،  نـگاه  کـرد:  تصریـح  ایـران  اجتماعـی 
خویشـاوندان، تفکـرات خانـواده و برخـی عناصـر فرهنگی 
از مهمتریـن فشـارهای اجتماعـی محسـوب می شـود. این 
جامعه شـناس بـا بیـان این کـه در بطن هر فاجعـه معلولی 
از علت هـا نهفتـه اسـت، گفت: به عنوان مثـال عدم تحویل 
آنـی یک دختـر فراری بـه خانواده، بی تردید سـبب کاهش 
هیجانـات منفـی همچـون خشـونت و پرخاشـگری اسـت 
و می توانـد از بـروز برخـی از فجایـع انسـانی نظیـر قتـل 
پیشـگیری کند.وی افزود: بنابراین سیاسـت های اقتصادی، 
سیاسـی، اجتماعـی و فرهنگی هر یک در بروز آسـیب های 
اجتماعـی یـک جامعه اثرگذار اسـت و قانـون و مقررات نیز 

صرفـا معیـن وقوع یـک واقعه نیسـت.
اقلیمـا تاکیـد کـرد: فرار یـک دختر هـم گاه ناشـی از عدم 
محبـت والدیـن اسـت؛ بـه عبـارت دیگـر ایـن عامـل هـم 
می توانـد بـه عنـوان یکـی از علت هـای آسـیب اجتماعـی 
)فـرار و خشـونت و قتـل و...( مطرح شـود. بنابراین آموزش 
پـدر و مـادر از دوران کودکـی در رابطـه بـا ایـن مباحـث 
نقـش مهمـی در جلوگیـری از آسـیب ها ایفـا می کنـد.وی 
هم چنین فقـر خانوادگی، اقتصـادی، ازدواج های اجباری و 
شـماری از ارزش هـای اجتماعی را از دیگـر عوامل بروز این 
آسـیب تاثیرگذار دانسـت و گفـت، بـه منظور پیشـگیری، 
زیرسـاخت ها )نظیـر آموزش هـای دوران کودکـی در هـر 

خانـواده( بایـد اصالح شـود.
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شماره 128 --- جدول و سودوکو ---

خدیجه فدایی زاده

 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده

قاتالن مردبازنشسته پیدا نشد
اوایـل تابسـتان سـال ۹۶ پیکـر نیمـه جـان یـک 
مـرد میانسـال در حالـی کـه آثـار ضرب و شـتم روی 
سـر و صورتـش نمایان بود به بیمارسـتان منتقل شـد 
و در حالـی کـه بریـده، بریـده صحبـت می کـرد بـه 
مأمـوران گفت: دو پسـر جوان سـوار ماشـینم شـدند، 
مـرا کتـک زدنـد و پـس از سـرقت خـودرو گریختند.

ایـن مـرد سـاعتی بعـد بـه کمـا رفـت و فوت شـد. با 
مـرگ مرد میانسـال پلیس به بازجویـی از خانواده اش 

پرداخت.
پسـر وی گفـت: پـدرم نظامـی بازنشسـته بـود. او بـا 
نفـر  چنـد  فقـط  و  نمی کـرد  مسافرکشـی  ماشـین 
مسـافر آشـنا داشـت کـه آن هـا را بـه مقصد هایشـان 
می رسـاند. او مـرد محتاطـی بـود و نمی توانـد افـراد 
ناشـناس را سـوار ماشـینش کرده باشـد. من نمی دانم 

چـه کسـی او را کشـته اسـت.
یـک مـاه از ایـن ماجرا گذشـته بود که خـودرو قربانی 
در حالـی کـه هیـچ وسـیله ای از داخـل آن سـرقت 
نشـده بـود مقابـل کالنتـری خانـی آبـاد پیـدا شـد. 
امـا تحقیقـات پلیـس بـرای ردیابـی عامل یـا عامالن 

جنایـت بـه نتیجه نرسـید.
در حالـی که راز کشـته شـدن مـرد راننده فاش نشـده 
بـود اولیای دم درخواسـت دریافت دیـه از صندوق بیت 
المال را مطرح کردند.در پایان جلسـه قضات وارد شـور 

شـدند تـا درباره این درخواسـت اظهـار نظر کنند.

■■ خنده -- گریه های کرونایی

اوال بالهـا تکتـک سـرمون میومـد ... مثال یه بار سـیل یه 
بـار زلزلـه یهبار... ولی انـگار جواب نمی داد چون ما سـگ 

جون تر از ایـن حرفاییم!!!
االخ؛ ملخ هـا حملـه کردنـد بـه جنـوب، کرونـا تـو مرکز، 

زلزلـه هـم تـو شـمال غـرب،  همه بـا هم

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

در صـورت ابتـال به ویـروس کرونا ۱0 روز آویشـن و نبات 
را دم کـرده و بخورید.

.

.

.
روز یازدهـم آویشـن را دم کـرده بخوریـد اونوقت ویروس 

میـاد بیرون میگـه پس نباتـش کو؟؟
با دمپایی بزنید تو سرش بکشیدش

تا اکتشافات بعدی بدوووود!!!!

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

االن استان های ایران همه با هم دارند میخونن:
از بغلی بگیر

چی رو بگیرم؟
کرونارو

چیکارش کنم؟
بده بغلی!!!

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

کرونا نگرفتم ولی یک بیماری بدتر گرفتم به اسم؛
 ... نکنه کرونا گرفتم...!!!

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

حـاال هرچیـزی میومـد ایـران، بنجـل و دری وری بـود. 
ویروسشـون کـه اومده جهـش یافته و خفنترین نوعشـه

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

اینـم یـک عـدد مینی داعـش فقط میتونـه یـه توالت رو 
منفجر کنـه!!!!!

بنر فرهنگی جالب در سطح شهر
.
.
.

دلیل اینکه من خلبان نشدم اینه که از خون میترسم
درسته ربطی نداره،  ولی به توام ربطی نداره 
یاد نگرفتی تو زندگی کسی دخالت نکنی!!!

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

یه بار رفتم از یه پیرمردی عایق پنجره بگیرم
گفت؛ اینو داریم ۴۵00 تومن اینو داریم ۵000 تومن

گفتم؛ فرقشون چیه؟؟
گفت این یکی ۵00تومن گرون تره ...!!!

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

مشـکل اینجـاس کـه وقتـی میگـه سـایپا مطمئـن،  مـا 
نمیپرسـیم سـایپا از چـی مطمئـن؟؟

شاید از رفتن ما به اون دنیا مطمئنه!!!

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

اینجاس که میگن بی شرف چقدر تو نازی آخه ...
.
.
.

امـروز رفتـم دم عابـر بانک پول بگیرم شـلوغ بـود ... دوتا 
سـرفه زدم همـه مثـل جـت غیب شـدن ... کرونـا بعضی 

جاهـا بـه درد میخوره ها!!!

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

مزخـرف ترین نصیحت اطرافیان وقتی شکسـت عشـقی 
میخوریـم ... بهش فکـر نکن ...

... باشه عزیزم بگو به کی فکر کنم؟؟

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

میگـه اگـر یکـی رو دیدی عالئـم کرونا داره یـه متر ازش 
فاصلـه بگیر .... 

دیگـه ببخشـید مـا تـو متـرو تـو دهـن همیم، کرونـا که 
سـهله ایدز نگیریـم خوبـه...!!!

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

قدیمـا موقع خواسـتگاری خانواده دامـاد میگفتند: نون و 
پنیـر آوردیم دخترتـون رو بردیم.!!

خانـواده عروسـم بـا خوشـحالی میگفتنـد: نـون و پنیـر 
ارزونیتـون؛ ترشـی چپوندیـم بهتـون!!!

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

مشـکالت اقتصادی تـو خونه ی خیلیا مـوج میزنه ولی تو 
خونه ی ما قـر میده...

تـازه هـر دو دقیقـه یه بار میاد دسـت منو میگیـره میبره 
وسط

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

جمله روز:
هر کس تلگرام را نشناسـد نیمی از عمر خود را از دسـت 

داده اسـت و هرکس بشناسد تمام آن را.!!!

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

خوشـبختی یعنی .... شـارژ گوشـی ۱00%  .... شارژ پولی 
فـول ...  بسـته اینترنت فـول .... تخت کنار پریـز... !!!

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

آیا میدانید انگور سیاه چقدر خاصیت دارد؟؟
.
.

خیلی زیااد!!!
.
.

بعد بگید مطلب پزشکی نمیذاری..!!
**************

عاقـاا دیشـب حوصلـم سـر رفته بـود، گفتم بـزار یکی رو 
سـرکار بذارم!!

بـه یـه شـماره ناشـناس پیـام دادم گفتـم: من جسـد رو 
میـارم همونجـا پولو میگیـرم ...

بـه همیـن قبلـه، طـرف جـواب داد، قرارمون عوض شـد، 
دفنـش کن. فقط دستشـو قطـع کن برام بیـار تا مطمئن 

شـم کشـتیش....!!!   ینی کرک و پـرم ریخت. 
گوشـیمو خامـوش کـردم از تـرس سـیمکارتمو دراوردم 

قـورت دادم... 
االن آروق که میزنم صدای تلگرام میدم...!!!

ا- افقی:
۱- شـعاری کـه فرهنـگ و آگاهـی را از حقـوق اولیـه هـر انسـانی می دانـد ۲- آرزوها- نوعی سـخنرانی- نابودی و مـرگ ۳- از درجات نظامی- کم حوصلـه- جای بدون خطـر ۴- بدنام- دریانورد- صـورت ۵- مادر عـرب- دارای اجزای 
از هـم پاشـیده و پراکنـده بـه هرسـو- اثـر ژان ژاک روسـو ۶- گهـواره- سـزاوار- خدمتـکار پیـر ۷- علم و خرد- شـیره چغندر- حرکت مارپیچی با وسـایل نقلیـه 8- فرار نمـودن- پایتخت پاکسـتان- عدد ماه ۹- حواری خائن- سـخن 
زشـت- از سـازهای زهـی ۱0- فرزنـدان عـرب- جـاری- لولـه تنفسـی ۱۱- جرئـت- گفتگوهـای همـراه بـا پرخـاش و سـتیزه- بـاران اندک ۱۲- کشـیدن- هزینـه اسـتفاده از خدمات یک موسسـه برای یک مـاه- مرتـاض ۱۳- آتش 

عـرب- کشـور خودمـان- انس گرفته ۱۴- دوسـتی- ترعه- قسـمت ۱۵- اثری از آنتوان چخوف داسـتان  سـرای روسـی 
عمودی:

۱- اثـری از جـک لنـدن ۲- فرمـان- پایتخت بحرین- اختیار ۳- کمیاب- درخت زبان گنجشـک- پسـوند شـباهت- قسـمتی از پا ۴- شـیوایی 
و روایـی- تبریـک- مـرگ در اثـر غصـه ۵- شـیوه- دیدنـی ارتـش- عالمت جمع ۶- یار سـوزن- مـردان زن مـرده- از قاره ها ۷- هیـزم و خرده 
چوب- سـرگردان- مرکز اسـتان فارس 8- نویسـنده کتاب منشـات ۹- گرفتار- مخلوطی از آهک و خاکسـتر- پسـوند آلودگی ۱0- تحفه- کم 
ارزش- گونـه برجسـته ۱۱- حـرف همراهـی- نغمـه- بـه خـواب رفتـه ۱۲- ابـر نزدیک زمیـن- فاقد سـابقه دیـدار- جسـتجو و کاوش ۱۳- از 
کلمات اسـتثنا- خزنده گزنده- از خواهران برونته- پهلوانان ۱۴- گوسـاله پرسـت زمان حضرت موسـی- رازها- گل سـرخ ۱۵- شـاهد افزایش 

سـرعت آن در عصرحاضر می باشـیم.
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نجات به موقع یک کودک 
یک کودک در شـهر بندرعباس اسـتان هرمزگان 

از سـهل انگاری راننـده پراید جان سـالم بـه در برد.
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 ---نیم نگاه ---

"ســتاره بــود بــاال، شــکوفه بــود پاییــن -- قصــه مــا 
تمــوم شــد، قصــه مــا بــود همیــن."

ویدیویــی از یوتیــوب، جوان هایــی متولــد همیــن دهــه 
ــم  ــه داری ــصت ک ــروف ش ــه مع ــن ده ــصت. همی ش
ــن  ــم متفاوت تری ــت کنی ــا ثاب ــان را می کشــیم ت خودم
ــم  ــرار داری ــی اص ــا حت ــت؛ ی ــران اس ــخ ای ــه تاری ده
بگوییــم جهــان! شــاید بــرای ثبــت جهانــی ایــن نســل 
تاریــخ  در  نســل  سختی کشــیده ترین  عنــوان  بــه 
بشــریت نیازمنــد اعتمــاد بــه نفــس بیشــتری هســتیم 
ــدا می شــود.  ــان پی ــر در وجودم ــا کمت ــن روزه ــه ای ک
طوالنــی  جمــالت  وقتــی  می گفتــم.  را  جوان هــا 
ــزی  ــه چی ــه از چ ــی رود ک ــادم م ــال ی ــود، اص می ش
می گفتــم. "دختــر الرســتان" هــزار بــار بــه مــن گفتــه 
اســت "دســت از ســر ایــن جمله هــای طوالنــی بــردار. 
قــرار نیســت بــا ایــن طوالنی نوشــتن ها معروف تــر 
شــوی. حتــی نویســنده بهتــری هــم جلــوه نمی کنــی". 
هــم او گفــت کــه فعل هــا را بیشــتر کــن تــا خواننــده 
راحت تــر متــن را دنبــال کنــد. ایــن کــه او ایــن نــکات 
ــه  ــی ده ــج تاریخ ــد، از رن ــزد می کن ــن گوش ــه م را ب
ــا  ــروز تنه ــاید ام ــد. ش ــم نمی کن ــش ک ــصتی بودن ش
یــک فــرق داریــم، او جبــر جغرافیــا را در جایــی هــزاران 

ــد. ــل می کن ــد تحم ــل تول ــر از مح ــر دورت کیلومت

االن بــه محــض مــرور وســواس های فکــری کــه 
ــن ۱۴  ــت، بی نازنی ــن اس ــرل م ــارج از کنت ــر خ دیگ
ــی  ــون وقت ــردم. چ ــف ک ــن را ردی ــتیفای مت و جاس
از "دختــر الرســتان" می گویــم، آقــای "الــف اهــل 
جاســتیفای" بــه ســرعت جلــوی چشــمانم ظاهــر 
می شــود و بــا همــان آرامشــی کــه موقــع حــرف 
زدن دارد، دود ســیگار را از ریه هــا بیــرون می دهــد 
ــه  ــن ک ــوی از ای ــه نمی ش ــودت کالف ــد: خ و می پرس
ــن  ــه ای ــن ک ــد از ای ــت؟. بع ــه اس ــا به هم ریخت خط ه
را گفــت، مــن دیگــر کالفــه شــدم. "دختــر الرســتان" 
ــن  ــرد. م ــتیفای" ازدواج ک ــل جاس ــف اه ــای "ال ــا آق ب
هیچ وقــت نتوانســتم بــه عروســی آن هــا بــروم؛ بــا ایــن 
ــن  ــد شــهر داشــتند. م ــا عروســی در چن ــد ت ــه چن ک
ــه قطــار و  ــودم ک ــه ب ــدر حامل ــن آنق ــودم. م ــه ب حامل
هواپیمــا و هیــچ نقلیــه عینــی  دیگــری حملمــان نکــرد.

ایــن روزهــا حاملــه نیســتم. ولــی اگــر کــس دیگــری 
بخواهــد جشــنی بــرای عروســی اش برگــزار کنــد قطعا 
ــزار  ــر برگ ــال اگ ــم. اص ــرکت کن ــم در آن ش نمی توان
ــی های  ــل خوش ــن حداق ــا را از همی ــا م ــد. کرون کن
مجــاز جغرافیمــان محــروم کــرد. عروســی بــود فقــط. 
ــه  ــی ک ــی. هیجان ــا آن یک ــت ی ــن دوس ــی ای عروس
هرکــدام از ایــن جشــن ها داشــت می توانســت روزهــا 
ــا --  ــام کرون ــد. شــنیده ام در ای حالمــان را خــوب کن
قرنطینــه آمــار طــالق نســبت بــه ازدواج بیشــتر شــده 
اســت. خبــری از آمــار قتــل و خودکشــی نــدارم. ولــی 

ــه اســت. ــاال رفت ــم ب ــم آن ه حــدس می زن
ــه  ــان ده ــم. آن جوان ــاال" را می گفت ــود ب ــتاره ب "س
شــصتی کــه ماســکی از گربــه و مــوش بــا مقــوا 
درســت کرده انــد و بــه صــورت زده انــد. حجــاب 
ندارنــد. حتــی زبانــم الل شــلوارک دارنــد. انــگار 
ــران  ــان بگوینــد. این هــا در ای ــد از دردش می خواهن
بدانــم  نیســتند. جایــی خارج ترنــد. دوســت دارم 
ــود از  ــارغ نمی ش ــن ف ــم ذه ــا ه ــا در آنج ــا واقع آی

اشــتراکاتی کــه بــا مــا داخل تر هــا دارنــد؟
ــود ۱0  ــرار ب ــه ق ــم ک ــا را می شناس ــی از همین ه یک
ــم  ــه می گوی ــا ک ــن ج ــد. ای ــا باش ــن ۹۹ اینج فروردی
ــادری مشــترکمان  ــه ســرزمین م اشــاره مســتقیمی ب
ــا  ــت ام ــد. خواس ــه بیای ــت ک ــد. نتوانس دارم. او نیام
ــت،  ــا داش ــه در ایرالین ه ــوذی ک ــا نف ــا ب ــد. کرون نش
ــد کــه  ــا را کنســل کــرد. اصــال نفهمی تمامــی پروازه
ایــن یکــی دهــه شــصتی متولــد ایــران اســت؟ او بایــد 

ــد.  ــاق می کردن ــده او را قاچ ــر ش ــی اگ ــد. حت می آم
ــنیده ام  ــه ش ــکوفه هایی ک ــن". ش ــود پایی ــکوفه ب "ش
خیلی هایشــان امســال ریختنــد. بــس کــه ســرما 
طــول کشــید. از ایــن دهــان بــه آن دهــان می شــنیدم 
کــه طوالنــی شــدن ســرما بــه خاطــر کم شــدن 
ــه  ــی ک ــان تحول ــت. هم ــه اس ــه و چ ــا و چ آالینده ه
کرونــا بــا خــود آورده بــود. هــوای خوبــی را پشــت ســر 
گذراندیــم و شــکوفه ها هــم ریختنــد زمیــن. محصــول 
خواهــد داشــت؟ بــاغ آقــای فالنــی را می گویــم. 
ــد  ــب عی ــروش ش ــت ف ــل دس ــم مث ــم او ه می ترس

ــد.  ــتی نکن امســال دش
موســیقی و شــعر خوبــی را بــرای تیتــراژ آغــازی 
ــاس  ــد. عب ــاب کردن ــی انتخ ــای حکایت ــه آق مجموع
ــش او  ــرد نق ــاور نمی ک ــت ب ــی، هیچ وق ــای حکایت آق
را کــه موشــی بــود بــا صدایــی ظریــف، ســال ها بعــد 
ــد.  ــا کن ــی ایف ــی زن ــرف آب ــوی آن ط ــک ویدی در ی
ــه  ــوه ای ک ــا چشــمانی قه ــن، ب ــال م ــی همسن وس زن
وقتــی بــه دوربیــن خیــره می شــود دارد پیامــی را بــا 
ــب های  ــل ش ــن حداق ــا م ــاند، ی ــمانش می رس چش
کرونایــی از یــک ســاعتی بــه بعــد، وقتــی احساســاتم 
ــن  ــم. ای ــاس می کن ــور احس ــن ط ــود، ای ــق می ش رقی

ــم. ــش را گرفت ــه پیام ــم ک ــه او گفت ــار ب ب
ــه از  ــی ک ــن کرونای ــا ای ــد". ب ــوم ش ــا تم ــه م "قص

ــا  ــه م ــما قص ــد، رس ــوس آم ــال منح ــر آن س اواخ
تمــام شــد. قصــه ای داشــتیم اصــال؟ یکــی از همیــن 
ــاز  ــود غیرمج ــل زادگاه ب ــر داخ ــه اگ ــدگان ک خوانن
ــه ای کــه  ــد. قصــه ای از خان می شــد، قصــه ای می خوان
ــود  ــور می ش ــی دور. و روزی را متص ــت. خیل دور اس
ــرک کــرده.  ــه را ت ــن خان ــی در دســت، ای کــه چمدان
انیمیشــنی کــه بــرای ایــن آهنــگ ســاخته، فقــط مــن 
دهــه شــصتی را تحــت تاثیــر قــرار نمی دهــد. دماونــد 
دهــه نــودی بــه چهــره کارتونــی زنــی کــه نیمرخــش 
ــی  ــود. حت ــره می ش ــت خی ــوم اس ــون معل از تلویزی
پلــک نمی زنــد. خانــه زن روی امواجــی کــه از امتــداد 

ــش ســاخته شــده اســت ســرگردان اســت. موهای
او، پسـرک ۲سـاله را می گویـم، زیـر لـب زمزمه هایـی 
می کنـد. دوسـت دارم تصـور کنـم می خوانـد "خونـه 
مـا دوره دوره". ایـن جاسـت کـه کنارترش می نشـینم 
کـه بـه هـم نزدیـک باشیم.دسـتش رادورگردنـم مـی 
انـدازد و بـه خانـه کاغـذی در ویدیـو اشـاره می کنـد؛ 
" خونَـش خـوب میشـه. از آب میـاد بیـرون. مامانـش 

میـاره". براش 
ــرای خــودش  ــه ب ــی ک ــادر قهرمان ــه م ــد ک او نمی دان
ــر  ــن تصوی ــم اصــال ای ــرض کن ــر ف ســاخته اســت، اگ
را دارد، از پــس یــک ویــروس بــه ایــن کوچکــی 
ــت  ــادر هیچ وق ــن م ــه ای ــد ک ــد. او نمی دان برنمی آی

ــرس و بی پناهــی نداشــته  ــدازه احســاس ت ــن ان ــا ای ت
ــه  ــه ب ــن ک ــرای ای ــادر ب ــن م ــد ای ــت. او نمی دان اس
قــول "ســاکن بهــار" پایــش روی زمیــن ســفت باشــد 
چــه کارهــا کــه نکــرده اســت؛ و نمی دانــد کــه عمــال 
دســتش بــه هیــچ رســیده. بگــذار فکــر کنــد مــادران 
بیاورنــد.  فرزنــدان  بــرای  را  خانه هــا  می تواننــد 
ــه  ــس هزین ــر از پ ــا دیگ ــن روزه ــه ای ــی ک خانه های

ــم. ــر نمی آیی ــان ب داشتنش
ــن  ــا ای ــی ب ــای حکایت ــن"! و آق ــود همی ــا ب ــه م "قص
ــادتری  ــد. شــعر ش ــام می کن ــا شــعر را تم ــه زیب جمل
ــه  ــه از مدرس ــته ای ک ــودکان خس ــرای ک ــد ب نمی ش
و  نشســته اند  یــک  شــبکه  جلــوی  و  آمده انــد 
چشــم های مشــتاق را بــه تلویزیــون دوشــبکه ای 
ــود.  ــن نب ــا همی ــه م ــال قص ــاخت؟ مث ــد، س دوخته ان
مــا تــالش کردیــم کــه پایــان بهتــری بســازیم. یعنــی 
بعــد از ایــن جنگــی کــه تــو کودکــی کــه االن جلــوی 
مــن هســتی از آن زنــده بیــرون آمــده ای، می خواهیــم 
سرنوشــت بهتــری بســازیم. می خواهیــم آرامــش 
ــحال تر  ــم خوش ــم. می خواهی ــه کنی ــتری را تجرب بیش
ــط  ــم. فق ــده ای بکنی ــه کار پیچی ــن ک ــه ای ــیم. ن باش
ــه  ــت ک ــط گف ــی فق ــای حکایت ــم. آق ــتر بخندی بیش
ــه  ــی ک ــی همین ــن؛ یعن ــود همی ــا ب ــه م ــان قص پای
ــذرد؟  ــال می گ ــد س ــت و چن ــم؟ بیس ــم می بینی داری
آن روز فکــر کنــم "ســاکن بهــار" یــا آن یکــی 
دوســتانش هنــوز متولــد هــم نشــده بودنــد، امــا آن هــا 
ــرای همــه مــا  ــه پایانــی کــه آقــای حکایتــی ب هــم ب

رقــم زد محکــوم شــده اند.
ــن  ــود، همی ــده ب ــته ش ــا نوش ــرای م ــه ب ــه ای ک قص
ــا  ــس خســتگی های دوران مدرســه ی ــوز از پ ــود. هن ب
هــر اتفاقــی کــه بعــد از آن طــی ایــن ســال ها پیــش 
آمــده بــود خــالص نشــده بودیــم کــه بــه آخــر ماجــرا 
رســیدیم. شــاید هــم آخــرش نباشــد. همیشــه اتفــاق 
ــول همســرم،  ــه ق ــد. ب ــه بیفت ــناک تری اســت ک ترس
ســناریوی بــد تــه نــدارد. ایــن را از همــان یــک 
اســفند ۹8 بــاور کــردم. نــه ایــن کــه قبــل از آن تصــور 
ــی فکــر  ــه. ول ــه راه اســت. ن می کــردم همــه چیــز روب

ــر؟ ــا چی ت ــی دقیق ــر یعن ــردم بدت می ک
ــت.  ــر چیس ــه بدت ــدم ک ــد، فهمی ــه آم ــی زلزل وقت
وقتــی صاحب خانــه قیمــت پیشــنهادی اش را بــا 
ــد  ــته باش ــا داش ــه م ــد ب ــه می خواه ــی ک ــه لطف هم
ــاب  ــر ت ــی دیگ ــت. وقت ــر چیس ــدم بدت ــت فهمی گف
ــی  ــت گل ــم برای ــرون ه ــداری و بی ــدن ن در خانه مان
ــوز  ــی هن ــت. وقت ــر چیس ــدم بدت ــته اند، فهمی نکاش
ــوند  ــا می ش ــن کرون ــان ای ــر میزب ــزار نف روزی چنده
می فهمــم بدتــر چیســت. وقتــی ایــن درد دیگــر 
خیلــی مشــترک اســت یعنــی بدتــر ایــن اســت. آنقــدر 
مشــترک کــه دیگــر راهــی بــرای ندیــدن نمی گــذارد. 
البتــه از آقــای حکایتــی خــرده ای بــه دل نــدارم. 
ــور اســت.  ــن ط ــه ای ــا ک ــی داشــت. حتم حســن نیت
او فقــط یــک مجــری نبــود. او "دانــای کل" قصه هــای 
کودکــی بــود. داشــت بــه مــا راه زیســتن می آموخــت. 
ــای  ــا روی حرف ه ــرد. م ــتری می ک ــت بیش ــد دق بای
ــاز می کنیــم. دوســت دارم فکــر  ــای کل حســاب ب دان
کنــم او هــم نمی دانســت کــه آخــر قصــه قــرار اســت 
ــری را  ــن" دیگ ــم "همی ــر می کن ــد. فک ــن" باش "همی
ــه  ــردد ب ــر برگ ــاال اگ ــت. احتم ــته اس ــر داش ــد نظ م
ــتری از  ــح بیش ــش، توضی ــال پی ــت وخرده ای س بیس
ــفاف تر  ــد ش ــعی کن ــاید س ــد. ش ــن" بده ــن "همی ای
کنــد ماجــرا را. فکــر کنــم خــودش هــم ایــن روزهــا 
ــن" را  ــد "همی ــر کنی ــد کســی فک ــران اســت. نکن نگ

می گفــت...

واگویه های کرونایی مکان های فرهنگی وگردشگری 
چند مدیریتی هستند

باشـگاه خبرنـگاران جـوان - روح اهلل روانشـاد مـدرس 
دانشـگاه، آموزشـگاه ها و مؤسسات گردشـگری و هتلداری، 
پژوهشـگر و فعال عرصه گردشـگری ضمن اشـاره به تأثیر 
کرونـا روی تمـام نقـاط جهـان اظهار کرد: سـفر بـه لحاظ 
حرفـه ای جزئـی از زندگـی برخی از افراد اسـت. این افراد با 
انگیزه هـای علمـی، درمانی، پژوهشـی و... به سـفر می روند. 
سـایر مـردم نیـز در قالـب سـفر های تفریحـی، فرهنگـی، 
مذهبـی و... بـه شـهرها، کشـور ها و سراسـر نقـاط جهـان 
سـفر می کنند بنابرایـن در صورتی کـه روال زندگی و تردد 
مردم از طریق دولت و یا سـتاد مقابله و پیشـگیری از کرونا 
عـادی و آزاد شـده اسـت، نمی تـوان با تعطیلـی مکان هایی 
کـه خدمـات گردشـگری ارائـه می دهنـد، مانع سـفر مردم 
شـد. به نظر می رسـد با ابالغ وزارت بهداشـت و مسـووالن 
بـرای سـفر کـردن یـا سـفر نکـردن مـردم تصمیم گیـری 
می شـود. مـن نمی توانـم بگویـم در حـال حاضر یـا آینده، 
کرونـا تـا چه انـدازه می تواند روی سـالمت روانی، محیطی، 
اجتماعـی و فـردی افـراد تأثیر بگـذارد. او افـزود: هم اکنون 
در ایـران دولـت اسـتان ها را بـا توجـه بـه حـاد بـودن یـا 
ریشـه کن شـدن ویروس کرونا به چند دسـته تقسیم کرده 
اسـت و ما مشـاهده می کنیم که مردم در چند روز گذشـته 
بـه سـفر رفته انـد. از طـرف دیگر اگـر بخواهیم سـفر و تردد 
مـردم را بـه هـر دلیلـی محـدود کنیـم می بایسـت از طرف 
دولـت بـه صـورت کاربـردی و عملـی بـرای روان، روحیـه و 
کسـب و کار مردم بسـته های تشویقی و حمایتی پیش بینی 
شـود. این بسـته ها می بایسـت بـه عرضه کننـدگان خدمات 
سـفر همچـون ایرالین هـا، قطار، اتوبـوس، کشـتی، هتل ها، 
مراکز اقامتی و سـنتی بـوم گردی، دفاتر خدمات مسـافرتی 
خدمـات  و  رسـتوران ها  خانه هـا،  سـفره   جهانگـردی،  و 
پذیرایـی، رفاهـی بین راهـی و سـایر واحد هـای وابسـته و 

همچنین مسـافران پرداخته شـود.
ایـن فعـال صنعـت گردشـگری گفت:بـه نظر مـن آنچه در 
بحـث سـفر در کشـور ما اهمیـت دارد، این اسـت که هنوز 
نـگاه جـدی به صنعت گردشـگری نشـده و جایـگاه جدی 
بـه آن اختصاص پیدا نکرده اسـت البتـه حرکت هایی برای 
توجـه جـدی به این صنعت شـده که از جملـه آن می توان 
بـه ایجـاد وزارتخانه میـراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع 
دسـتی اشـاره کرد. دومین مبحث قابل طرح این اسـت که 
اگرچه وزارت میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
و بـه تبـع آن اداره هـای کل، متولی امر سـفر و گردشـگری 
در کشـور هسـتند، اما جاذبه ها و اماکـن تفریحی، تاریخی، 
فرهنگـی، طبیعـی و مذهبی چند مدیریتی هسـتند یعنی 
در همـه اسـتان ها از جملـه فـارس مدیریـت، نظـارت و 
سـاماندهی برخـی از اماکـن مذکـور برعهـده وزارت میراث 
فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـت، امـا تعدادی 
از آن هـا توسـط سـایر دسـتگاه های غیـر مرتبـط مدیریت 
می شـوند کـه ایـن امـر موجب شـده  سـاعات باز و بسـته 
شـدن ایـن اماکـن و سـایر موارد مشـابه یکسـان نباشـد و 

موجب سـردرگمی مسـافران شود.
روانشـاد ادامـه داد: بهتر اسـت وجـود یک بانـک اطالعاتی 
و مرکـز نرم افـزاری یـا سـخت افزاری مشـترک و واحـد بـا 
پیـش  نیاز هـا و دغدغه هـای مسـافران  نظـر گرفتـن  در 
بینـی و بـا مشـارکت همـه سـازمان ها اجـرا شـود. او بیان 
کـرد:در خصـوص پکیج هـا، بسـته ها و برنامه هـای سـفر و 
گردشـگری بهتر اسـت کـه دولـت از طریـق وزارت میراث 
فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی و متولیـان بخـش 
خصوصـی ایـن بسـته ها و برنامه هـا را در اختیـار مـردم و 
مسـافران قرار دهد تا مسـافران سـفر های تکراری و روزمره 
را کنـار گذاشـته و مقاصـد جدیـدی را بـرای سفرهایشـان 
تعریـف کنند و در نتیجه انتفاع مالـی و معنوی آن و توزیع 
عادالنـه سـفر در تمامی نقاط با هدف، شـکل گیـرد. مردم 
و سـمن ها نیز می تواننـد به عنوان همیاران گردشـگری در 

ایـن صنعـت بـه دولت کمـک کنند.
ایـن فعـال صنعـت گردشـگری در پایـان گفـت: صنعـت 
گردشـگری یـک صنعـت فرابخشـی بـه حسـاب می آید و 
در دهـه اخیـر تمامـی کشـور ها و سیاسـتمردان و دولت ها 
بـه این نتیجه رسـیده اند کـه تنها راه برون رفـت از وضعیت 
موجـود توجـه جـدی و کاربـردی و عملـی به ایـن صنعت 

مهم اسـت.

تکه ای از من 
تکه ای از زمین

مریم سادات موسوی
بخش هشتم


